LÖPANDE PROGRAMUTVÄRDERING ERUF
TEMATISKT MÅL 1
25 APRIL 2018, REGLAB
RAMBÖLL

GENOMFÖRANDE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
UTVÄRDERINGEN AV TEMATISKT MÅL 1
• Projektportföljen omfattar 177
projekt om totalt 1,37 miljarder
kronor (ink. nationella
programmet) (-jan 18)
• Fördjupade analyser av projekt
motsvarande ca 70% av totalt
beviljade medel (ca 80 projekt, ej
ink. ESS).

• Fokus på att fånga resultat
samtidigt som interventionen sker

FÖRENKLAD BIDRAGSANALYS FÖR ATT FÅNGA RESULTAT

Svarar inriktning i beviljade
projekt mot programmets
uppsatta mål?
(Relevans)

1 Inriktning

Genomförs projekten
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt?
(Effektivitet)

2 Utformning

3 Implementering

Kan resultat observeras
och finns förutsättningar
för hållbara effekter?
(Effekt)

4 Resultat

Är det sannolikt att projektens utformning bidrar till önskade resultat? (Effektlogik)

IDENTIFIERADE PROJEKTTYPER INOM TM1
1. Insatsspåret

2. Utvecklingsspåret

3. Kunskapsspåret

Innovationsstöd direkt till
målgruppen

Utveckling av det
innovationsstödjande systemet

Uppbyggnad och utveckling av
innovations-/ kunskapsmiljöer

Förmedling av kunskap till företag (ex.
genom rådgivning, coachning,
seminarier eller workshops)

Test av nya metoder för innovationsstöd
eller organisering av roller inom
stödsystemet

Forskningsprojekt, FoI-insatser eller
uppbyggnad av miljöer för test,
verifiering och demonstration.

Aktiviteter

Företag tar del av kunskapshöjande
åtgärder

Nya samverkansmodeller, metoder och
arbetssätt utvecklas och testas

FoI-samverkan bedrivs mellan akademi
och företag. Investeringar i fysisk
infrastruktur genomförs

Prestationer

Företag får ökad kunskap och förmåga
om att utveckla innovativa produkter,
tjänster eller processer

Lärande från nya samverkansmodeller,
metoder och arbetssätt utvärderas och
kodifieras

Utveckling av kunskap. Bidrag till
realisering av forskningsinfrastruktur och
verifiering av teknik

Möjliga
effekter under
programperiod

Företag omsätter kunskap i innovativa
produkter, tjänster eller processer

Nya metoder och arbetssätt
implementeras i ordinarie verksamhet,
skalas upp eller tillämpas i framtida
projekt

Stärkt forskning, teknisk
utveckling och innovation

Utvecklade kunskapsmiljöer inom
avgränsade profilområden
Fysisk infrastruktur tillgängligt för
tillämpad forskning, test, verifiering eller
demonstration

Projekttyp

Möjliga
effekter efter
programperiod

Tematiskt mål

msek

FÖRDELNING AV MEDEL OCH ANTAL PROJEKT PER
MOTTAGARKATEGORI (SAMTLIGA PO, EJ NATIONELLA)
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MÅLGRUPP OCH DELTAGANDE

• Störst andel medel har allokerats till
branschoberoende projekt, följt av
tillverkningsindustrin, hälso- och sjukvård
samt skogsnäringen.
• Projekten hade nått ut till drygt 2 300
företag i mars 2018 (NYPS), vilket
motsvarar drygt 50 procent av målvärdet
till 2023 (enligt OP).
• 12% av bolagen var antingen
stödmottagare i förra programperioden eller
har deltagit i Tillväxtverkets nationella stöd
(exkl. Transportbidrag)
• Hela 39 procent av bolagen har färre än 10
anställda

FYRA ÖVERGRIPANDE IAKTTAGELSER

• Projekten ligger generellt väl i linje med prioriteringar i regionala strategier och de
operativa programmen. Ett flertal konkreta resultat kan identifieras trots att projekten
fortfarande pågår, dock framförallt i relativt omfattande projekt som når få företag.
• TM1 är en betydande finansiär för enskilda UoH i somliga programområden, i paritet
med H2020 och traditionella forskningsfinansiärer. Processer för att säkerställa
näringslivskoppling skiljer sig inte från traditionella forskningsfinansiärer.
• Projektansökningar och målstruktur är ofta utformade som att projekten är renodlade
innovationsstödsprojekt till företag. En stor andel av projekten fokuserar i praktiken på
att utveckla stödsystemet eller etablera kunskaps-/innovationsmiljöer.
• Projektansökningar och beslut präglas av en extrem otydlighet. Nästintill samtliga
projekt saknar en tydlig och förankrad projektlogik som tydliggör vad vill man uppnå,
hur ska man uppnå det och hur vet man att man uppnått det?

FRÅGOR?

TACK!

