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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 

Projektägare: 
År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
status: 

l Tid i g>rrc b~lui 

Utbetalda medel: 

Ett regionalt näri.ngslivsinrikta 
forskningsprogram 
Högskolan i Jönköping 

2014-03 

2017-12 

Nytt 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 
Projektet baseras på den förstudie som genomförts med finansiering från 

Regionförbundet Studien visade på behovet av att öka den forskning som genomförs 
vid Högskolan såväl som den inom näringslivet, för att nå målsättningarna i RUS. 

Det föreslagna projeket ska etablera ett forskningsprogram med ett tydligt 
näringslivsfokus. Tanken är att initiera och genomföra gemensamma 

forskningsprojekt mellan Högskolan och regionalt näringsliv. Det regionala 
näringslivsinriktade forskningsprogrammet är en del av den 

samarbetsöverenskommelse som under 2013 tecknades mellan Regionförbundet 

Jönköpings län och Högskolan i Jönköping. Ambitionen är att näringslivet ska vara 

djupt involverat i forskningsprogrammet och att varje enskilt projekt ska involvera 
minst ett företag från regionen. Näringslivets insatser kommer främst att vara i form 

av egen tid. 

Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS 
Detta projekt, precis som samarbetsöverenskommelsen mellan Högskolan och 

Regionförbundet, har en mycket tydlig koppling till RUS. Precis som i OECD:s 

territorial review som genomfördes för Småland och Blekinge pekar RUS tydligt på 
behovet av ett ökat kunskapsinnehåll i regionens näringsliv. Exempelvis anges på s. 
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21 i RUS "Till utvecklingen av ett alltmer kunskapsberoende näringsliv hör ett 

snabbt växande behov av forskning och utveckling (F oU). Forskning, utveckling, 

lärande och innovation är förutsättningar för en regions långsiktiga utveckling. 

Genom en vital samverkan mellan dessa områden kan kompetensförsörjning, 

effektivitet och värdeutveckling av produkter och tjänster åstadkommas." 
Projektet är således helt i linje med de behov som identifierats och åtgärder som föreslås i 

RUS. 

Ansökans effekt på fmmgångsfaktorerna i RUS 
Kunskap och kompetens: IZI Positiv 

Kommunikationer: D Positiv 

Innovation: 1Z1 Positiv 

Klimat och energi: D Positiv 

Attraktivitet: IZI Positiv 

Globalisering: 1Z1 Positiv 

Regional kraftsamling och ledarskap: D Positiv 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 

800 000 kr. Bifall föreslås. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 

ONeutral D Negativ 

IZINeutral D Negativ 

ONeutral D Negativ 

IZINeutral D Negativ 

ONeutral D Negativ 

ONeutral D Negativ 

IZINeutral D Negativ 

Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och senast 15 december 

innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut förfalla. Årlig 

förlängningsansökan krävs. Högskolan och Regionförbundet ska gemensamt besluta 

hur styr- och arbetsgrupper kopplat till projektet ska bemannas. I samband med första 

ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast 

anställd personal (om kostnad för den anställde upptas i ansökan om utbetalning). 

Om så inte sker kommer Regionfårbundet att stryka kostnaden. Mall för 

friställningsintyg finns på hemsidan. 
--------------------------~ 

Medelsbeslut 

År 2014 

År 2015 

År 2016 

År 2017 

800 000 kr 
l 650 000 kr 

l 650 000 kr 

900 000 kr 

Utbetalningsprognos 
År 2014 berälmar vi att betala ut: 800 000 kr. 

1:1-medel 

l: l-medel, prognos 

l :l-medel, pro gnos 

l: l-medel, prognos 

Datum 

Beteckning 

R 25313 
Antal sidor 
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Budgeten får projektet ser ut som fåljer: 
Ar Ar Ar 

Kostnader 2014 2015 2016 
Egen personal 3 620 000 7 020 000 7 020 000 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 
Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte medel 
från Regionförbundet) 

Ovriga kostnader (ange 

kostnadsspecifikation i bilaga) 
Summa kostnader 
Intäkter o o o 
Summa 3 620 000 7 020 000 7 020 000 

-

År Ar Ar 
Finansiär 2014 2015 2016 
Regionförbundet 800 000 l 650 000 l 650 000 
Högskolan 800 000 l 650 000 l 650 000 
Näringslivet l 600 000 3 300 000 3 300 000 
Ovriga (ex. Vinnova) 420 000 420 000 420 000 

o 
Summa 3 620 000 7 020 000 7 020 000 

Datum 

Beteckning 

R 25313 
Antal sidor 

3(4) 

Ar 
2017 Totalt 

4 020 000 21 680 000 

o 
4 020 000 21 680 000 

Ar 
2017 Totalt 

900 000 5 000 000 

900 000 5 000 000 

l 800 000 6 700 000 

420 000 l 260 000 

4 020 000 21 680 000 
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Förutsättningar för beslutet 
Regionfårbundets riktlinjer samt handledning fcir ansökan om regionala projektmedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se/projektstod . 

Datum 

Beteckning 

R 25313 
Antal sidor 
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Datum 

2014-02-02 

Blankettversion 

2013-09-11 

REGIONFÖRBUNDET 
Antal sidor 

__________________________________________ Jo_··N_K_öP_IN_G_S_LA_ .. N ________________________________ ~1 (§) ____ __ 

Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projekt (markera aktuell ruta) 
l D Ny ansökan- förstudie l 1Z1 Ny ansökan- projekt l D Förlängningsansökan• 

*Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedeL 

Uppgifter om projektet 
Projektnamn 
Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram - f6r projekt med start 2014 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2014-2017 (denna ansökan, men 5 000 000 (denna ansökan) 21 260 000 (denna ansökan) 
den tänkta perioden f6r ett mera 
långsiktigt engagemang är till 
2022, se bilaga) 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Högskolan i Jönköping lars.niklasson@hj .se 
Postadress Telefon 
Box 1026 070 33 30 365 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
55111 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer** Plusgiro l Bankgiro 
826001-7333 363053-0 5328-2521 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
D Ja 1Z1 Nei D Ja 1Z1 Nei .. Arbetsställenummer enligt Stat1st1ska centralbyran (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Lars Niklasson 070 33 30 365 
E-post Mobiltelefon 
lars.niklasson@jhj.se 

Ek "h t . onom1 an ermg 
Namn Telefon 
Carina Arvidsson Löw 036-101163 
E-post Mobiltelefon 
carina.arvidsson.low@hj.se 0727-22113 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 
Undrskrilt //. .. 

,;:...-~ ~ 
Ort och datum . 
;Jt)tvKOf.l/ 
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Datum 

2014-02-02 

Blankettverslon 

2013-09-11 

REGIONFÖRBUNDET 
Antal sidor 

-------------------------------------JÖ-·N_K_öP_IN_G_S_lA_N ______________________________ 2=~) __ __ 

l Namnförtydligande 

Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram 

Sammanfattnin!'l av projektet (Max 2 000 tecken) 

Projektet baseras på den förstudie som genomförts med finansiering från Regionförbundet 
studien visade på behovet av att öka den forskning som genomförs vid Högskolan såväl som 
den inom näringslivet, för att nå målsättningarna i RUS. Det föreslagna projeket (se bilaga för 
detaljer) ska etablera ett forskningsprogram med ett tydligt näringslivsfokus. Tanken är att 
initiera och genomföra gemensamma forskningsprojekt mellan Högskolan och regionalt 
näringsliv. Visionen är att Regionförbundet finansierar programmet med 5 mnkr årligen 2014 
till2020. Denna anökan är dock inriktad mot projekt med start under 2014. Högskolan avser 
att, till den nya regionkommnnen, under 2014 inkomma med en kompletterande ansökan för 
perioden 2015-2020. 

Inom projektet kommer ett antal delprojekt att genomgöras. Dessa forsk:ningsprojt:kl ska 
kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet och hög grad av samverkan mellan Högskola och 
näringsliv. 

Ett viktigt krav blir att näringslivets engagemang i projekten är stort. Därför kommer krav att 
ställas på att projekten har en tydlig koppling till näringslivets behov och aktiva deltagande i 
projekten genom medfinansiering, i form av egen tid. För att säkerställa regional relevans ska 
samtliga forskningsprojekt ha deltagande av minst ett regionalt företag. Projekt innehållande 
regionala små eller medelstora företag är högt prioriterade. Inriktningen på projekten kommer 
därför att styras av näringslivets behov och engagemang, samt Högskolans kompetens. 

Förutom att stärka kontaktytorna mellan Högskolan och näringslivet finns ambitionen att öka 
omfattningen finansieringen från EU till regionen. Programmets medel kan därför med fördel 
utnyttjas som medfinansiering i forskningsprojekt finansierade med BU-medel, under 
förutsättning att de i övrigt upptyller kraven på företagens engagemang. 

En strävan är även att söka identifiera ytterligare finansieringskällor som kan växla upp 
regionens och Högskolans satsningar. Former och aktiviteter för detta ko1runer att utvecklas 
under perioden. 

Syfte (Beskriv avsikten med projektet) 

Syftet med forskningspogrammet är att, i l in je med den regionala utvecklings strategin: 
- öka omfattningen och kvaliteten i forskningssamverkan mellan Högskolan och närin slivet, 
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Datum 

2014-02-02 

Blankettverslon 

2013-09-11 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidor 

------------------------------------------------------------------~3~) __ __ 

l -öka omfattningen av den näringslivsrelaterade forskningen i regionen. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Att växla upp de medel Regionforbundet investerar med en faktor 3. 
Att leverera sådana resultat (såväl ekonomiska termer som upplevd kvalitet i samverkan) att 
programmet etableras långsiktigt och tillfår betydande medel till forskningen i regionen, och 
därigenom bidrar till att uppfylla målet att regionen 2020 ska vara en ledande 
forskningsregion i Europa. 
Att bidra till ett ökat kunskapsinnehåll i det regionala näringslivet, genom en ökad samverkan 
och därigenom ökade möjligheter till kunskapsöverfåring mellan Högskola och näringsliv. 

Projektet vänder sig i huvudsak till regionalt och nationellt näringsliv, samt högskolans 
forskare. 

Genomförande (Hur ska projektet Qenomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Inom ramen for programmet kommer forskningsprojektutlysningar att genomgöras. 
De resulterande ansökningarna kommer att kvalitetsgranskas. 
Godkända ansökningar kommer att genomforas i nära samverkan med, och med 
medfinansiering från, näringslivet. 
Genomfårda projket kommer att faljas upp från f'åljande perspektiv: 
-omfattning av fåretagens medfinansiering i projekt finansierade inom programmet (årligen) 
-antal medfinansierande företag (årligen) 
- omfattning av annan attraherad finansiering direkt kopplad till progrmnmet (årligen) 
-utvärdering av upplevd kvalitet i samverkan (enkät till företag vid projektavslut) 

T'd l Il plan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Tidplan för hela projektet 2014 2017 
Initiering och utysning av projektmöjligheter Vår2014 
Utvärdering av projektansökningar Sommar 2014 
Genomfårande forskningsprojekt 2014 2017 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) (Beskriv projektets koppling till den 
regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner å www.regionjonkoping.se) 

Projektet är helt baserat på att bidra till att nå målen i RUS att bli ledande forskningsregion i 
Europa och öka kunskapsinnehållet i produkter och processer. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdhet) 

Högskolan strävar efter att nå mångfald och jämn könsfördelning i de projekt som initieras. 

Högskolan i Jönköping skall genom forskning och utbildning samt genom åtgärder i den egna 
verksamheten medverka till en positiv utveckling mot ett bärkraftigt samhälle: 
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2014-02-02 

Blankettverslon 

2013-09-11 

REGIONFÖRBUNDET 
JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidor 

__________________________________________________________________ 4@)~--

I enlighet med högskolelagen skall högskolans verksamhet främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. 

Högskolan skall verka för att dess medarbetare och studenter utbildas och motiveras att utföra 
sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. 

Högskolan skall genom ett systematiskt miljöarbete och med stöd av ett miljöledningssystem 
sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Högskolans 
miljöarbete skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas genom regelbundna miljörevisioner. 

Högskolan skall följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav 
som Högskolan berörs av. 

Ordinarie verksamhet- ro'ekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Projektet är unikt i det att det inte kräver företagens medfinansering i termer av kontanta 
medel, utan snarare näringslivets aktiva medverkan i projekten. 

Spridnina (Ange hur information om proiektet ska spridas) 

Eftersom projektet är av stort regionalt intresse kommer information spridas direkt ifrån 
projektledningen till berörda parter, dvs region, högskola och näringsliv. Utöver detta kommer 
ett antal aktiviteter genomföras i syfte att informera regionens invånare, bl.a. olika artildar och 
oresentationer i lokala media. 

Uppföljning/utvärdering av proiektet 
Under perioden kommer därför bland annat följande utvärderingar att göras: 
- omfattning av företagens medfinansiering i projekt finansierade inom programmet (årligen) 
- antal medfinansierande företag (årligen) 
- omfattning av annan attraherad finansiering direkt kopplad till programmet (årligen) 
-utvärdering av upplevd kvalitet i samverkan (enkät till företag vid projektavslut) 
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Ktdbdt* os na s u1ge 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

Lönekostnad per timme: 

Externa tjänster 

Lokalkostnader 
Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 
övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilagal 
Indirekta kostnader 
(specificera i bilaga) 

Summa kostnader 

Intäkter 
Summa (A) 

F" • mans1enng· 
Finansiär 

Regionförbundet 

Högskolan 
Näringslivet 

Övriga (ex. Vinnova) 

Summa (B) 
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Ar2014 Ar20l5 Ar2016 

3620000 7020000 7020000 

3 620 000 7 020 000 7 020 000 

- - -
3 620 000 7 020 000 7 020 000 

Ar20l4 Ar 2015 Ar 2016 
800 000 l 650 000 l 650 000 
800 000 l 650 000 l 650 000 

l 600 000 3 300 000 3 300 000 
420 000 420 000 420 000 

3 620 000 7 020 000 3 300 000 

Datum 

2014-02-02 

Blankettverslon 

2013-09-11 

Antal sidor 

5(§). __ 

Ar 2017 Totalt 

4020000 21 680 000 

o 
o 
o 

o 

o 

4 020 000 21 680 000 

- - o 
4 020 000 21 680 000 

Ar 2017 Totalt 

900 000 5 000 000 
900 000 5 000 000 

l 800 000 6 700 000 
420 000 l 260 000 

o 
o 

4 020 000 17 960 000 

*Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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