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Beslut om stöd 
Stödmottagare: Stål & Verkstad 
Org. nr:  802447-9621 
Projekt:  ”Smart-In” - Smart och innovativ industri i Värmland / NMS 
Ärendeid:  20203400 
 

Beslut 
Tillväxtverket beviljar Stål & Verkstad, org. nr 802447-9621, stöd ur den Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
    
Stödet tas ur det Operativa programmet för Norra Mellansverige, insatsområdet Att stärka 
forskning, teknisk utveckling och innovation och avser projektperioden 2020-03-01 - 2023-02-
28. Stödet uppgår till 51,08 procent av projektets faktiska kostnader och 50,00 procent av den 
sammanlagda stödgrundande finansieringen, dock högst 7 437 812 kronor. 
  
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1), Förordning (2105:212) om statligt stöd inom strukturfonderna och Förordning 
(2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. 
 
Beslutet kan inte överklagas. 

Motivering 

Strukturfondspartnerskapet/samrådets motivering 
Projektet överensstämmer med Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014- 2020 i Norra 
Mellansverige och ligger mycket väl i linje med Värmlandsstrategin och Värmlands forsknings- 
och innovationsstrategi för smart specialisering 2015-2020. Projektet bedöms bidra till att 
stärka konkurrenskraften hos regionens stål och verkstadsindustri genom riktade insatser för 
mer innovation och forskning.   
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Tillväxtverkets motivering 
Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl:  
Projektet uppfyller de flesta av investeringsprioriteringens principer för urval. Dock ej avseende 
EU:s strategi för Östersjöregionen.  
 
Projektets syfte är att erbjuda ett stort antal små och medelstora företag inom stål och 
verkstadsindustrin en sammanhållen innovationsprocess av FoU-aktörer vilket bedöms bidra till 
ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft. Genom sina riktade insatser för mer forskning 
och innovation så förväntas projektet att bidra till de regionala utvecklingsstrategiernas mål. 
Projektet är ett led i Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering  
inom genomförandet av specialiseringen Avancerad tillverkning och komplexa system. 
 
Projektet bygger vidare på tidigare och pågående insatser inom stål- och verkstadsindustrin och 
förväntas ytterligare stärka samarbetet med lärosäten, forskningsinstitut och liknande / 
kompletterande kluster samt med nätverk regionalt, nationellt och internationellt.  
Ett samarbete med Gävleborg och Dalarnas satsningar inom smart industri bedöms bidra till 
synergier och ett gemensamt lärande inom Norra Mellansverige. 
 
Genom direkta insatser och verktyg inom hållbarhetsaspekterna ökar företagens kunskap om 
miljö, jämställdhet och mångfald vilket bidrar till att stärka deras innovationsförmåga. Projektet 
kommer bl. a att samarbeta med Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet.   
 
Resultat och effekter efter projektets genomförande bedöms bidra till strukturomvandling i det 
regionala näringslivet. 
 
S&V en ideell förening, vilket kan innebära en likvid risk, dock är föreningen organisatoriskt 
sammanslagen med IUC Wermland, vilket kan bidra till ekonomisk stabilitet samt även den 
organisatoriska kapaciteten.  
 

Projektbeskrivning 
Målsättningen med projektet Smart-In är att stärka konkurrenskraft i regionens Stål- och 
verkstadsindustri samt industrinära tjänsteföretag, detta genom att bidra till ökad 
innovationsförmåga i små och medelstora företagen. Smart-In baseras bland annat på 
erfarenheter från projektet ”Industrial transition regions” där ett antal utmaningar som hindrar 
innovation och industriell omställning i NMS identifierats.  
 
Projektet har fyra huvudinriktningar som bidrar till det övergripande projektmålet:  

o Steg för innovation i industrin - projektets innovationsprocess med aktiviteter för att 
stärka regionens industriföretag  

o Starka noder för innovation och omställning - aktiviteter för att stärka regionens 
industrinoder  

o Starka plattformar i NMS - skapandet av en industriell plattform i NMS 
o Attraktiv industri för alla - kommunikation av styrkor i NMS, samt aktiviteter för att öka 

jämställdhet och mångfald i industrin.  
 
Vid projektslut ska 150 SMF-företag ha fått ökad insikt om strategiska utmaningar och behov av 
innovation, 75 företag ska ha fått fördjupad insikt genom processmognadsanalyser, 75 företag 
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ska ha stärkt sin förmåga att arbeta i innovationsprocesser, 75 företag ska ha fått ökad insikt och 
konkreta verktyg för att bli mer attraktiva för underrepresenterade grupper inom industrin.  
Effekter på lång sikt är starkare företag, starkare noder, starkare kluster och starkare triple helix 
samverkan. 
 

Mål och resultat 

Mål 
Övergripande mål  
Det övergripande målet för projektet är att stärka konkurrenskraften i regionens stål- och 
verkstadsindustri, samt industrinära tjänsteföretag, genom att bidra till ökad 
innovationsförmåga i de små och medelstora företagen.  
 
Projektmål  
Projektmålet är att öka antalet innovativa SMF inom stål- och verkstadsindustrin, samt 
industrinära tjänsteföretag i Värmland och Norra Mellansverige.  
-Projektet främjar innovation och omställning till nya affärsmodeller / teknik genom att stärka 
noder för innovation och omställning i Värmland.  
-Projektet främjar företagsinvesteringar inom forskning och innovation samt utvecklar 
kopplingar mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och högre utbildning.  
-Projektet främjar innovation och konkurrenskraft i industrin genom att skapa starka 
industriella plattformar, med kapacitet att attrahera internationell finansiering för att skala upp 
testbäddar och demoanläggningar.  
-Projektet främjar innovation och konkurrenskraft i industrin genom aktiviteter för att stärka 
attraktiviteten i industrin för alla målgrupper.  
 
Delmål  
Projektets delmål är:  
-Starka noder för innovation och omställning  
 Genomföra förstudier och pilotprojekt i 6 värmländska noder.  
 Genom workshops och nätverk förstärka kopplingen mellan lokala drivarna (i regel stora 

företag) och noderna.  
 Genom seminarier och workshops stärka kopplingen mellan Akademin för smart 

specialisering och ID - Nätverket (akademi och institut) och noderna.  
 

- Steg för innovation i industrin  
 Genom uppsökande verksamhet och behovsanalyser ge 150 värmländska SMF inom stål- och 

verkstadsindustrin, inkl. industrinära tjänster ökad insikt kring behov av innovation för 
konkurrenskraft.  

 Genom processmognadsanalyser ge 75 företag samt projektägare fördjupad kunskap om 
behov för innovation och konkurrenskraft.  

 Genom att skapa och driva 4 nätverk öka utbytet mellan stora företag (regionala drivare) 
och 12 SMF företag öka samverkan och lärande mellan stora och små företag.  

 Genom en knutpunkt för företag, innovationsstöd och akademi/ Institut stärka samspelet 
mellan företag, finansiering och akademi.  

 Ge 75 SMF en dokumenterat ökad innovationsförmåga. Detta genom riktade aktiviteter i 
projektets innovationsprocess som är direkt utformad för orsaker som ligger till grund för 
projektet. 
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- Starka plattformar i NMS  
 Genom att skapa en gemensam industriell plattform i Norra Mellansverige stärka samverkan 

mellan klusterorganisationer och öka förmågan att attrahera internationella 
finansieringsmedel och skala upp test- och demomiljöer.  

 Genom att stärka och utöka nätverk nationellt och internationellt, öka förmågan att 
attrahera internationella finansieringsmedel.  

 Genom att sammanställa processmognadsanalyser i Norra Mellansverige öka kunskapen hos 
klusterorganisationerna kring drivare för utveckling  
 

- Attraktiv industri för alla.  
 Genom att kommunicera de regionala styrkorna i Norra Mellansverige öka medvetenheten 

hos allmänheten och öka attraktiviteten hos industrin.  
 Genom att skala upp pågående aktiviteter avseende jämställdhet och mångfald från 

projekten STIVI och SIAM öka jämställdheten och mångfalden i företagen samt stärka 
förmågan att attrahera kompetens till 75 företag.  

 Genom att analysera kompetensgap i företagen verifiera alternativt utveckla befintliga 
modeller för kompetensförsörjning. 

 
Målgrupp(er) 
Projektets primära målgrupp är Små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin, 
samt industrinära tjänsteföretag i Värmland och Norra Mellansverige.  
 
En sekundär målgrupp är de etablerade noder för innovation och omställning som finns i 
Värmland.  
 
En annan sekundär målgrupp är de organisationer (kluster) i Norra Mellansverige som bedriver 
aktiviteter för att stötta innovation, omställning och konkurrenskraft i Norra Mellansverige. 
Denna målgrupp innefattar främst IUC Dalarna, Triple Steelix och Sandbacka park. Men även 
Paper Province inom det angränsande området Skoglig bioekonomi. 
 
Förväntat resultat vid projektavslut 
Förväntat resultat och nytta vid projekttidens slut/Målgruppernas nytta av projektresultatet:  
 
Primära målgruppen, SMF:  
-150 företag har fått ökad insikt kring strategiska utmaningar och behov av innovation.  
-75 Företag kommer även att få en fördjupad insikt i strategiska utmaningar och behov av 
innovation genom processmognadsanalyser.  
-De 75 SMF som deltar i aktiviteten Steg för innovation, kommer att ha stärkt sin egen förmåga 
att arbeta i innovationsprocesser och de kommer att ha fått tillgång till en aktiv FoU-struktur 
runt sig genom ID-nätverket / akademin för smart specialisering samt ha tillgång till vidare 
finansiering av projekt/ insatser genom aktiviteten knutpunkt för innovationsstöd.  
-12 SMF företag kommer att ha ökat samverkan med regionala stora teknik och 
innovationsdrivare genom att ingå i nätverk med dessa (4 nätverk).  
-75 företag kommer att få ökad insikt och konkreta verktyg för att bli mer attraktiva för 
underrepresenterade grupper inom industrin.  
-Vidare är målsättningen att jämställdhet och mångfald har ökat i samma företag genom 
implementeringen av ovan nämnda verktyg.  
 
Sekundära målgruppen: 
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Den sekundära målgruppen Noder för innovation och omställning kommer vid projektslut att ha 
en ökad kunskap om framtida industriell inriktning i noden, en ökad samverkan med stora och 
små industriföretag på orten och i närområdet samt en tydligare koppling och närhet till 
akademisk kunskap.  
 
Den sekundära målgruppen organisationer (kluster) i Norra Mellansverige kommer att ha en 
ökad kunskap kring behov och utmaningar avseende innovation i företagen genom den 
gemensamma analysen av utfall från processmogandsanalyser. Genom samverkansplattformen 
kommer den kritiska massan inom det industriella stödsystemet att öka, vilket stärker förmågan 
att söka internationella medel (ex Horisont 2020) och skala upp / internationalisera test och 
demomiljöer.  
 
Målgruppen kommer även vid projektslut ha en ökad kunskap om existerande kompetensgap i 
industrin, vilket möjliggör verifiering och utveckling av metoder och verktyg inom området 
jämställdhet och mångfald.  
 
Slutligen är målsättningen att attraktiviteten i industrin i Norra Mellansverige ökar genom 
kampanjarbetet mot allmänheten som koordineras med liknande aktiviteter i projektet Smart 
Industri i Norra Mellansverige II. Projekten har tecknat en avsiktsförklaring om 
projektsamarbete för att säkerställa att samverkan sker och att synergier dras på de områden 
som omfattar industriell omställning i Norra Mellansverige.  
 
Projektets bidrag till det specifika målet i programmet:  
Projektet innebär en breddinsats som når 150 företag och är samtidigt en fördjupad insats för 
totalt 75 företag, som går in i ett utvecklingsprogram för ökad innovation, 75 företag som får en 
fördjupad insikt i strategiska utmaningar och behov av innovation samt insikt och verktyg för att 
bli mer attraktiva mot underrepresenterade grupper samt ökat mångfalden. 12 företag som 
kommer att ha ökat samverkan med regionala stora teknik och innovationsdrivare. 
(Överlappning av företag mellan aktiviteterna kan komma att ske). Projektet stärker därmed 
forskning, teknisk utveckling och innovation i ett stort antal små och medelstora företag och 
bidrar tydligt till målet Att öka antalet innovativa SMF, enligt det regionala 
strukturfondsprogrammet. 
 
Förväntade effekter på lång sikt 
Projektet bidrar till att öka antalet innovativa SMF inom stål- och verkstadsindustrin, samt 
industrinära tjänsteföretag i Värmland. Projektets resultat främjar företagsinvesteringar inom 
forskning och innovation, samt ny teknik vilket leder till ökad konkurrenskraft även på lång sikt. 
Projektet bidrar till ökad förmåga att attrahera kompetens till industrin i Värmland och Norra 
Mellansverige vilket i sin tur leder till ökad attraktivitet för regionen. 
  
Genom att stärka de värmländska noderna för innovation och omställning bidrar projektet till 
att stärka samverkan mellan samhälle, företagen och akademin.  
 
Genom den gemensamma industriella plattformen i Norra Mellansverige kommer samtliga 
ingående organisationer (kluster) att stärkas långsiktigt genom en tydlig struktur i Norra 
Mellansverige och en ökad förmåga att attrahera internationella finansieringsmedel och skala 
upp test- och demomiljöer.  
 
Projektet kommer bidra till en ökad jämställdhet och mångfald i den historiskt mansdominerade 
stål- och verkstadsindustrin i Värmland. Vilket är en av de viktigaste faktorerna för att fylla det 
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framtida kompetensbehovet och stärka innovationsförmåga (och därmed konkurrenskraft och 
tillväxt).  
 
På motsvarande sätt förväntas projektet bidra till ett ökat intresse och förmåga att använda 
miljöaspekter strategiskt, som en innovationsdrivande faktor. Nya idéer, produkter och tjänster 
samt innovationer inom exempelvis energieffektivisering kommer att skapa nya 
affärsmöjligheter.  
 
Uppnådda resultat dokumenteras och kommer att användas i framtida utbildnings- och 
innovationssatsningar som IUC/Stål & Verkstad och samverkanspartners kommer att delta i. 
Metodutveckling och erfarenheter från projektgenomförandet ska leda till att nya tjänster 
utvecklas, de nya tjänsterna ska efter avslutat projekt finnas tillgängliga för företag.  
 
Projektet bidrar till hållbar regional tillväxt, i linje med Värmlandsstrategins prioriterade 
område ”Fler och starkare företag”, genom riktade projektåtgärder för mer forskning och 
innovation i företagen. Insatserna bidrar till ökad tillväxt och konkurrenskraft i en av Värmlands 
basnäringar, med ett mycket stort antal SMF.  
 
Projektet följer avsikterna i Värmlandsstrategins understrategi för klusterutveckling 2013-2017 
(förlängd), den sk Värmlandsmodellen 2.0. Projektet arbetar helt i linje med Värmlands 
forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. IUC/Stål & Verkstad och projektet 
skall, i nära samverkan med Region Värmland, vara den ledande aktören i genomförandet av 
specialiseringen Avancerad tillverkning och komplexa system.  
 
Projektet bidrar starkt till strategins vision; att Värmland är en etablerad partner i rörelsen för 
nyindustrialiseringen av Europa där vi bidrar med spetskunnande i avancerat stål, avancerad 
tillverkning, komplexa system och tjänstefiering.  
 
Projektet bidrar även till de smarta specialiseringsstrategierna i Dalarna (Avancerad industri) 
och Gävleborg (Materialteknologi och hållbar produktion)  
Projektet bidrar starkt till att möta de utmaningar som identifierats inom projektet ”Industrial 
transition regions” och som beskrivs i rapporten ”Enhanced strategy for Economic 
Transformation based on smart specialisation”.  
 
Projektet bidrar till målen i Europa 2020-strategin och ”Smart tillväxt” genom att fler SMF 
baserar sin verksamhet på fördjupad kunskap och ökad innovation, och en ”Hållbar tillväxt” 
genom minskad resursförbrukning och minskade emissioner, samt en hög sysselsättning i 
regionen. Agenda 2030 genom målen ”5. Jämställdhet” och ”9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur”. Projektet bidrar till samtliga områden (Hållbar produktion, Testbädd Sverige, 
Industri 4.0 och Kunskapslyft Industri) i den nationella nyindustrialiseringsstrategin ”Smart 
Industri”. 
 
 
 
 

Tid och aktivitetsplan 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Projektet arbetar aktivt med löpande 
resultatspridning, kunskapsutbyte 
och information genom inom ramen 
för övriga aktiviteter. Projektet har en 
heltidstjänst anställd för 
kommunikation vilken delar sin tjänst 
primärt mellan denna aktivitet och 
aktiviteten Attraktiv industri. 
Kommunikationen kommer ske via 
hemsida, sociala medier, mailutskick 
och via media. 

2020-06-01 - 
2023-02-28 

625 027 

 
Avslutsarbete Projektadministrativt avslut. Ingen 

projektverksamhet bedrivs under den 
avslutande perioden. 

2023-03-01 -  474 672 

 
Utvärdering och 
lärande 

Metodutveckling kommer att ske 
löpande under projekttiden, främst 
genom interna workshops där goda 
erfarenheter implementeras i 
processer och rutiner. Workshops 
genomförs med deltagande från 
samtliga pågående projekt i 
organisationen för att säkerställa 
lärande mellan projekten.  
Extern utvärderare med särskild 
kompetens inom jämställdhet och 
mångfald kommer aktivt delta i 
löpande utvärdering och lärande. 

2020-06-01 - 
2023-02-28 

999 701 

 
Projektledning Projektledare anställs på 50 %. 

Särskild administrativ resurs avsätts. 
Aktiviteten innefattar även ekonomi 
och rapportering. 

2020-03-01 - 
2023-02-28 

1 769 667 

 
Uppsök / 
Behovsanalys 

Uppsökande verksamhet bedöms som 
den effektivaste åtgärden för att nå 
nya, särskilt SME företag. Information 
om projektet och dess särskilda 
profilområden kommer att spridas 
över hela regionen och hög prioritet 
kommer att ges åt att besöka de 
företag som anmäler intresse av det. 
Behovsanalys (TBN) kommer att 
genomföras hos 150 företag 

2020-03-01 - 
2022-11-30 

1 426 820 

 
Processmognad Processmognadsanalyser kommer att 

ge 75 företag en fördjupad kunskap 
2020-08-01 - 
2022-11-30 

1 105 259 



  
Beslutsdatum 
2019-12-18 

 

 
 

Sida 8 (15) Tillväxtverket   

om behov för innovation och 
konkurrenskraft. Analysmetoden är 
framtagen vid Högskolan i Gävle och 
är validerad genom test hos företag. 
Analyser kommer genomföras 
parallellt i NMS och resultat 
återkopplas till företag samt 
analyseras i aktiviteten 
Processmognad NMS 

 
Nätverk Genom att skapa och driva 4 nätverk 

öka utbytet mellan stora företag 
(regionala drivare) och 12 SME 
företag öka samverkan och lärande 
mellan stora och små företag. 
Nätverken är en fortsättning på 
arbetet i Industrinoder med 
konstellationen stora och små företag 
med syftet att stärka de mindre 
företags förmåga att leverera 
högkvalitativa varor och tjänster till 
de större. 

2020-08-01 - 
2022-11-30 

549 562 

 
Knutpunkt för 
innovation 

I knutpunkt för innovation kommer 
företagen få del av innovationsstöd 
från akademi/ Institut samt samspelet 
mellan företag, finansiering och 
akademi kommer att stärkas. 

2020-03-01 - 
2022-11-30 

982 062 

 
Steg för innovation Projektets innovationsprocess där 

företagen kommer att få ta del av 
riktade aktiviteter för att öka 
innovationsförmågan. Modellen är 
utvecklad i projektet STIVI och 
innehåller stegen Vilja att förändra, 
Samverkansförmåga, Strategiskt 
förhållningssätt, möjlighet att 
investera, kompetens i företaget, 
effektivitet i processer, möjlighet till 
innovation och hållbar tillväxt. 

2020-10-01 - 
2021-11-30 

1 431 468 

 
Nodpiloter Genomförande av piloter på 6 

värmländska noder för innovation och 
omställning kommer att fastställa den 
industriella inriktningen på varje nod. 
Piloter kommer att genomföras 
utifrån befintlig modell som 
utvecklats och testas inom ramen för 
projektet Smart industri Norra 
Mellansverige. Nodpiloterna 

2020-06-01 - 
2022-11-30 

1 541 232 
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genomförs tillsammans med 
ansvariga för respektive nod, 
kommun och näringsliv. 

 
Industrinoder Workshops med stora och små företag 

kopplade till noderna och piloterna 
ovan kommer att ge förankring för 
industriell inriktning och noden. 
Syftet är även att koppla de stora 
företagen till noderna. Syftet är att 
inriktningen i noderna ska spegla det 
lokala näringslivet (industri) som 
består av både stor och små företag. 
Effekten blir en inriktning som har 
koppling i alla led och att små företag 
kan ingå i aktiviteter som stärker 
deras förmåga som ex 
underleverantörer till de stora. 

2020-06-01 - 
2022-11-30 

319 438 

 
Innovationsnoder Seminarier och workshops i varje nod 

för att stärka kopplingen mellan nod 
och akademi (akademin för smart 
specialisering och ID-nätverket) 

2020-06-01 - 
2022-11-30 

394 798 

 
Industri NMS Deltagande i workshops och 

utvecklingsarbete för att skapa en 
gemensam industriell plattform i 
Norra Mellansverige. 

2020-06-01 - 
2022-11-30 

443 801 

 
Internationalisering Skapa och utveckla nationella och 

internationella nätverk för lärande 
och erfarenhetsutbyte, särskilt inom 
deltagande regioner i Industrial 
Transition, inom Vanguardinitiativet 
och med Norska kluster-
organisationer. Internationaliserings-
aktiviteterna ex Vanguard kommer att 
stärka klusterorganisationen genom 
nätverk och goda exempel från runt i 
kring i Europa. Detta kommer i sin tur 
att leda till förbättrad förmåga att 
möta behoven i målgruppen SME och 
att kunna dra nytta av nätverken för 
synergier för SME företagen, ex 
genom internationella kontakter som 
ex leder till exportmöjligheter. 

2020-06-01 - 
2022-11-30 

312 868 

 
Processmognad NMS Sammanställning och gemensam 

analys av utfall från 
processmognadsanalyser. 

2021-12-01 - 
2022-11-30 

98 934 
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Koordineras med utfall i Dalarna och 
Gävleborg. 

 
Attraktiv industri Kommunikation av regionala styrkor i 

Norra Mellansverige för att öka 
medvetenheten hos allmänhet och 
öka attraktivitetet i industri och 
region. Kommunikationen kommer 
ske via hemsida, sociala medier, 
mailutskick och via media. Filmer som 
illustrerar goda exempel från 
projektgenomförandet samt 
förutsättningar i industrin 2020. 
Målgrupp för kommunikationen är 
allmänheten och målsättningen att 
öka attraktiviteten hos industrin. SME 
i synnerhet eftersom det är dessa 
företag som har svårast att nå ut till 
allmänheten. 

2020-06-01 - 
2022-11-30 

804 982 

 
Attraktiv industri för 
alla 

Uppskalning av pågående processer 
avseende jämställdhet och mångfald, 
implementering i 75 företag. 
Implementeringen kommer att 
integreras med genomförandet av 
”Steg för innovation i industrin” och 
bestå av ett riktat material och 
metodik som tas fram inom projektet 
SIAM2.0. Materialet kommer att vara 
utformat så att det kopplar till 
utmaningarna kompetensförsörjning, 
effektivisering och innovation. Med 
materialet är ambitionen att väva in 
jämställdhet och mångfald som 
hävstång till aktiviteterna i steg för 
innovation i industrin. 

2020-03-01 - 
2022-11-30 

896 903 

 
Analys kompetensgap Analys för att verifiera alternativt 

utveckla befintliga modeller för 
komptensförsörjning. Syftet är att 
benchmarka arbetssätt avseende 
horisontella kriterier i NMS, verifiera 
eller utveckla dessa modeller tex 
framtagen modell i projekt SIAM. 

2021-01-01 - 
2022-11-30 

648 436 

 
 
Insatser som är riktade till enskilda företag 
Ja aktiviteterna Processmognad, Steg för innovation och Knutpunkt för innovation 
 
Kostnad: 5 340 825. Det beräknade statsstödet per företag är 71 211 kr * 75 företag. 
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Indikatorer 
 
Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 

Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 75 Företag aktiviteten Steg för innovation 
Antal företag som samarbetar 
med forskningsinstitutioner 

30 Företag aktiviteten knutpunkt för innovation 

Antal företag som får annat 
stöd än ekonomiskt stöd 

75 Företag samma företag som ovan 

Antal nya företag som får stöd 
 

Företag  
Sysselsättningsökning i 
företag som får stöd 

15 Heltidstjänster Svårbedömd indikator 

 

 
Plan för rapportering och begäran om utbetalning 
Stödmottagaren ska lämna in första ansökan om utbetalning och lägesrapport till Tillväxtverket 
senast 2020-08-31 för perioden 2020-03-01--2020-06-30.  

- Förslagsvis ska därefter ansökan om utbetalning och lägesrapport lämnas in var sjätte 
månad med start 2021-02-28.  
 

vSlutrapport ska lämnas in i samband med sista ansökan om utbetalning av stöd. Krav på 
rapportering anges i Tillväxtverkets handbok. 
 

Sista datum för slutrapport 
 2023-04-30 
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Budget 
Projektperiod: 2020-03-01 - 2023-02-28 
  
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2020 2021 2022 2023      Totalt 
Personal 1 662 000 2 637 720 2 690 474 185 711      7 175 905 
Externa tjänster 480 000 945 000 945 000 330 000      2 700 000 
Resor och logi 46 875 93 750 93 750 15 625      250 000 
Schablonkostnader 1 113 972 1 767 958 1 803 317 124 475      4 809 722 
Summa kostnader 3 302 847 5 444 428 5 532 541 655 811      14 935 627 
Projektintäkter         
Projektintäkter 
(negativ kostnad) 70 313 140 625 140 625 23 438      375 001 
Summa avgår 
projektintäkter 70 313 140 625 140 625 23 438      375 001 
Summa faktiska 
kostnader 3 232 534 5 303 803 5 391 916 632 373      14 560 626 
Bidrag annat än pengar          
Offentligt bidrag i 
annat än pengar 52 500 105 000 105 000 52 500      315 000 
           
Summa bidrag i 
annat än pengar 52 500 105 000 105 000 52 500      315 000 
Summa totala 
kostnader 3 285 034 5 408 803 5 496 916 684 873      14 875 626 

 
 
 
Medfinansiering 
   

Finansiär 2020 2021 2022 2023      Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar          
Storfors kommun 15 000 30 000 30 000 15 000      90 000 
Säffle kommun 12 500 25 000 25 000 12 500      75 000 
Hagfors kommun 25 000 50 000 50 000 25 000      150 000 
Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar 52 500 105 000 105 000 52 500      315 000 
Offentlig kontantfinansiering          
Arvika kommun 50 000 100 000 100 000 50 000      300 000 
Karlstads kommun 150 000 300 000 300 000 150 000      900 000 
Säffle kommun 50 000 0 0 0      50 000 
Kristinehamns 
kommun 12 500 25 000 25 000 12 500      75 000 
Hagfors kommun 25 000 50 000 50 000 25 000      150 000 
Munkfors kommun 15 000 30 000 30 000 15 000      90 000 
Storfors kommun 15 000 30 000 30 000 15 000      90 000 
Region Värmland 1 274 080 2 067 527 2 111 583 14 624      5 467 814 
Total offentlig 
kontantfinansiering 1 591 580 2 602 527 2 646 583 282 124      7 122 814 
Total offentlig 
finansiering 1 644 080 2 707 527 2 751 583 334 624      7 437 814 
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Finansiär 2020 2021 2022 2023      Totalt 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
           
Total privat 
kontantfinansiering          0 
Total privat 
finansiering          0 

 
 
EU-stöd 
 

Finansiering 2020 2021 2022 2023      Totalt 
EU-medel 1 640 954 2 701 276 2 745 333 350 249      7 437 812 

 
 
 
 
Sammanställning (stödprocent) 

Stödandel av faktiska kostnader 51,08% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 
Stödandel av total finansiering 50,00% 
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 50,00% 
Andel privat finansiering 0,00% 

 
 
 

Medgivande om elektronisk datahantering 
Stödmottagaren har informerats om och samtyckt till att tas upp i Tillväxtverkets elektroniska 
sammanställning av pågående projekt som erhåller EU-medel (Projektbanken). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Per Persson efter föredragning av Agneta Johansson. 
 
 
 
Vid frågor kontakta:  
Agneta Johansson 
Handläggare 
Telefon: 08-681 9537 
E-post: agneta.johansson@tillvaxtverket.se 
 
 
På www.tillvaxtverket.se finns adresser till våra nio kontor. 
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Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1) (nedan kallad Tillväxtverkets 
föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014-2020. Texter i handboken 
som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast vägledande. För 
detta projekt är det version 5.1 av handboken som ska tillämpas (nedan kallad 
Tillväxtverkets handbok). 
 
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
 

4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 

  

Särskilda villkor  

Offentlig upphandling och andra köp  

Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller, i förekommande 
fall, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lag (2016:1147) 
om upphandling av koncessioner (LUK).  

Förenklade redovisningsalternativ  

Sociala avgifter m.m. (lönebikostnader) ska redovisas med schablonsats på 45,24 procent i 
kostnadsslaget schablonkostnader. Schablonen multipliceras med stöd-berättigande direkta 
löneutgifter i kostnadsslaget personal, se 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter.  
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Indirekta utgifter ska redovisas med schablonsats på 15 procent i kostnadsslaget 
schablonkostnader. Schablonen multipliceras med stödberättigande direkta personalutgifter, se 
15 § p 1.b) Tillväxtverkets föreskrifter. De kostnader som omfattas av schablonen framgår av 
Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt.  

Statsstöd  

Projekt där stödmottagare genomför insatser till förmån för företag i nästa led, sk försumbart 
stöd: I enlighet med 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och 
medelstora företag så utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i projektet, 
delaktiviteten(erna) Processmognad, Steg för innovation och Knutpunkt för innovation, ett så 
kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd 
av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.203, s. 1-8).  
 
Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får 
information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll sker av att 
företagen kan anses vara stödberättigade. Tillväxtverkets beslut förutsätter därför att 
stödmottagaren delger varje företag avsedd blankett innan projektets aktivitet(er) inleds i ett 
företag. Företagens ifyllda blankett ska skickas till Tillväxtverket för kontroll och godkännande 
innan aktiviteter påbörjas. Aktiviteter som påbörjas innan Tillväxtverkets godkännande är inte 
stödberättigande.  

Krav på dokumentation 

Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets 
handbok, hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive 
räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, 
kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person till 
fram till den 31 december 10 år efter att stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning. 

Utvärdering  

Utvärdering ska ske genom Extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen  

Tematiska villkor  

Projektledaren ska delta på projektledarträffar som anordnas nationellt för det tematiska målet 
1 Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.  
 
Vid upphandling av utvärdering ska uppdraget omfatta kostnader för att den upphandlade 
konsulten ska delta på nationellt samordnade erfarenhets-/informations-/ 
spridningsaktiviteter.  

Förskott  

Detta projekt har beviljats förskott med 400 000 kronor och handläggs i enlighet med de krav 
som framgår av Tillväxtverkets handbok. 
 


