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1 Bakgrund och inbjudan

NUTEK har beslutat satsa på en ny omgång av projekt med aktiv industriell samverkan
(AIS) mot bakgrund av tidigare erfarenheter och utvärdering.

Ett typiskt AIS-projekt utförs av 1-2 institut1, 1-2 högskoleinstitutioner och 6-15 företag
i aktiv samverkan under 3 år med en budget på 6-8 mkr varav 3 från NUTEK.
Företagens bidrag består av lönekostnader för eget arbete. Teknik/ kunskapsöverföring
och -spridning utgör en integrerad del av FoU-projektet.

Denna nya omgång kallas AIS 2000 och den innebär en satsning på 100 mkr eller ca 30
projekt.
NUTEK inbjuder härmed industrigrupper –direkt eller via FoU-organisationer - att
komma in med projektförslag vid 3 ansökningstillfällen, nämligen till den 1 maj, 1 juni
och den 15 september år 2000.

2 Varför satsar NUTEK på AIS-projekt?

Vision
Ett heltäckande nätverk av FoU-kompetens i små och stora företag,högskola,
universitet, institut, som utnyttjas långsiktigt, förtroendebaserat och informellt av alla
parter för att stärka och bibehålla näringslivets konkurrenskraft.

Strategier
• Stödja industriella FoU-projekt med integrerad tekniköverföring och

teknikspridning, som genomförs i aktiv samverkan mellan små och stora företag,
högskola och institut och som inriktas på tydlig nytta för industrisektorer och -
grupper2.

• Projekten ska fungera som arenor för deltagarna för att bygga nya nätverk och
förstärka inbördes relationer

• NUTEK finansierar de svenska institutens och högskolornas medverkan med totalt 3
mkr. Företagen finansierar själv sin medverkan  genom egna personalinsatser med
minst 3 mkr.

• En speciell metodik för att skapa projekt används som bygger på tre distinkta
processteg: projektskiss, industriellt stormöte och riggning av projektet.

Långsiktiga mål
• Industriell kompetenshöjning inkluderande små och medelstora företag

• Utveckling av industriforsknings- och övriga institut

                                               
1 Med institut menas i detta sammanhang en organisation utanför högskolan med FoU-verksamhet och
med offentlig finansiering.
2 En första utgångspunkt för ett effektivt innovationssystem är att det består av högskola, institut, stora
och små företag i samverkan. Områden som saknar traditionella institut utgör därför en speciell utmaning.
Den första ansatsen bör då vara att involvera befintliga institut som då får komplettera sin kompetens på
lämpligt sätt. I andra hand kan projektet eventuellt medverka till en inledande process för att skapa ett
institut.



4(9)

• Utveckla högskolans industrisamverkan

• Nya intressenter i instituten och nya samarbetsparter för högskolan

• Bestående nya nätverk industri-institut-högskola

• Nya affärsförbindelser samt förstärkta leverantör-avnämarrelationer

• Ökad personrörlighet mellan högskola, institut och företag

3 Krav på ett AIS-projekt
1. Projekt ska genomföras i aktiv samverkan mellan minst 1 svensk högskola/
universitet och 1 svenskt institut samt 6 svenska företag varav minst 1 mindre företag
(med högst 250 anställda och som ägs till max 25 % av större företag). Därutöver
välkomnas också utländska deltagare.

2. Projekt ska utgå från företagens påtalade behov med en klart definierad industriell
målsättning och måste ge uppföljningsbara industriella effekter.

3. De individuella deltagarnas mål för deltagandet och deras förväntningar på
långsiktiga effekter av resultaten ska vara väl kända för samtliga deltagare i projektet.

4. Projekt ska vara finansierat till minst 50% av företagen i form av eget aktivt arbete.

5. Företagen ska aktivt delta i planering, styrning, forsknings- och utvecklingsarbete
samt teknik/kunskapsöverföring samt teknik/kunskaps-spridning till intresserade utanför
projektet.

6. NUTEK-medlen förvaltas av en part, företrädesvis ett institut som också svarar för
projektets webbsida.

7. Projektledaren ska komma från ett företag eller ett institut. Han/hon ska inte vara
djupt engagerad i det dagliga forskningsarbetet i projektet utan svara för överblicken
och att deltagarna följer aktivitets- och tidsplanen.

8. Projektet ska innehålla aktiviteter för teknik/kunskapspridning till intresserade
utanför projektet.

9. Projektet ska vara till nytta för mindre företag.

10. Projektet ska vara säkrat med avseende på en hållbar utveckling.
4 Hur söker man anslag?

Från idé till projektstart
Projektet utvecklas i en serie moment, från projektskiss som NUTEK fattar beslut om,
till industriellt stormöte, riggning av projektet och framtagningen av den slutliga
projektbeskrivningen och slutligen projektstart.

Inbjudan att komma in med projektskisser
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Inbjudan  är  riktad till grupper av stora och små företag. Informationen sprids dels
direkt till företag i våra nätverk och dels via andra organisationer. Den kommer också
att finnas på vår webbsida.
Företagsgrupper direkt eller via FoU-organisationer inkommer med ansökningar
bestående av korta projektskisser  enligt särskilda anvisningar på sid 6. Ansökan skall
ställas till NUTEK Att. Lotta Arenander, 117 86 Stockholm och märkas ”AIS 2000”.
Sista datum för inlämnande av ansökningar är 1 maj, 1 juni och 15 sept 2000.

NUTEK-beslut
NUTEK fattar därefter beslut- om ca 10 projekt i anslutning till vardera
ansökningstillfället- som innebär att NUTEK reserverar medel3 för de projektskisser
som NUTEK ger klartecken att arbeta vidare på.

Industriellt stormöte
Förslagsställaren sammankallar -efter positivt beslut från NUTEK -alla potentiella
industrideltagare till ett öppet industriellt stormöte där NUTEK presenterar
förutsättningarna för att anslag ska kunna betalas ut till projektet.

En förutsättning för att NUTEKs beslut ska gälla är att
• Mötet hålls inom 3 månader från NUTEKs beslut.
• Minst 8 företag är närvararande vid stormötet

Under förutsättning att en majoritet av företagen  och NUTEK önskar utveckla
projektskissen till ett projekt utses en riggningsledare som nu tar ansvar för
riggningsprocessen. Mötet gör upp en grov meny för tänkbara aktiviteter i projektet och
lägger upp en tidsplan för riggningen.

Riggning
I en iterativ process väljer företagen ur menyn och kommer överens om
projektinnehållet. Aktiv företagsmedverkan i riggningen är nödvändig.
När deltagarna är överens vad som ska göras bestäms för vart och ett av de ingående
arbetsmomenten vem som ska göra vad, hur lång tid det tar och slutligen hur mycket det
kostar. Det brukar behövas 2-4 möten efter stormötet för att komma hit.

Slutlig projektbeskrivning
Det återstår nu för riggningsledaren att i samverkan med NUTEK färdigställa
projektbeskrivningen på ett sådant sätt att alla viktiga aspekter belyses på ett
tillfredsställande sätt enligt checklistan för slutlig projektbeskrivning på sid 7.

Då samtliga inblandade aktörer och NUTEK är överens lämnas den slutliga
projektbeskrivningen till NUTEK. Detta ska göras högst 8 månader efter stormötet.
Efter att NUTEK godkänt den slutliga projektbeskrivningen kan projektet starta.
Riggningsbidrag och 25 % förskott på första årets anslag kan rekvireras.

Projektskissen med särskild bilaga
Obligatoriska rubriker/uppgifter
• Provisorisk projekttitel
• Förslagsställarens namn, adress, telefon, epost

                                               
3 3,1 mkr varav 0,1 mkr i efterskott för en lyckad planeringsinsats (riggning).
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• Fokusområde (IT, Bio, Tillverkning eller Hållbar utveckling)
• Projektinnehåll (kortfattat)
• Övergripande mål
• Behov och nytta av projektet. Ge en sammanfattning samt tydliggör nyttan genom att

exemplifiera tilltänkta tillämpningar, gärna från de vidtalade företagen.
• Förväntade resultat och industriella effekter på ett så konkret och mätbart sätt som

möjligt.
• Vidtalade företag: (ange kontaktperson/funktion/avdelning)
• Potentiella ej vidtalade företag
• Vidtalade eller potentiella högskolor och institut
• I särskild bilaga beskrivs strukturen och geografin hos den industrisektor som berörs

av projektet.
• Handläggare på NUTEK med vilken skissen diskuterats

Anvisningar
• Skissen med rubriker strikt enligt ovan får omfatta maximalt 3 A4-sidor.
• Den särskilda bilagan för beskrivning av industrisektorn får omfatta maximalt 2 A4-

sidor. Inga andra bilagor kommer att accepteras.
• Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om forskningsanslag” och ska åtföljas av

projektskissen och den särskilda bilagan om tillsammans alltså maximalt 5  A-4
sidor. Ansökan ska avse 3,1 mkr, där 0,1 mkr är ersättning för själva riggningen.
Projektstart och -slut behöver inte anges.

• NUTEK bekräftar inkommen ansökan.
• Minst 8 namngivna företag ska ha förklarat sig intresserade av förslaget samt vilja

delta i ett industriellt stormöte.
• Det är av största vikt att nyttan för företagen konkretiseras, tydliggörs, sammanfattas

respektive exemplifieras.
Bedömning av projektskisser
Krav
• de formella kraven, dvs obligatoriska rubriker resp anvisningar enligt ovan, ska vara

uppfyllda
• industriellt FoU-projekt som riktar sig mot industrisektorer med många företag
• påkallat av näringslivets behov med väldefinierade industriella mål

Beslutsprocess och prioritering
Ansökningarna delas upp efter fokusområden. I varje ansökningsomgång kommer ca 10
anslag att beviljas varvid en jämn fördelning över fokusom-rådena eftersträvas. Inom
varje fokusområde kommer en prioritering att göras vilken bygger på en
sammanvägning av
• nyhetsvärde
• nytta för deltagarna
• förväntade näringslivseffekter på längre sikt
• utnyttjande av regionala styrkefaktorer
• utveckling av innovationssystemet4

5 Vad händer efter NUTEKs beslut?
                                               
4 Det nätverk av offentliga och privata organisationer inom vilket produktion, spridning
och användning av ny kunskap och teknik sker. (OECD)
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Projektet kan starta först efter det att det industriella stormötet har ägt rum och
riggningen av projektet lett fram till den slutliga projektplanen som framgår av sid 5
Från idé till projektstart. Normalt brukar detta ta ca 5-12 månader efter NUTEKs
beslut.

Den slutliga projektbeskrivningen
Checklista för den slutliga projektbeskrivningen
• Beskrivning av projektets huvudmålgrupp dvs de företag som ingår i projektet och de

som berörs av det
• Tydlig redovisning av projektets mål och vilka industriella effekter ett lyckat

genomförande av projektet kan medföra.
• Redovisning av projektledning och administration
• Under separat rubrik klargörs projektets nytta för små och medelstora företag
• Under separat rubrik ska projektets miljökonsekvenser bedömas.
• Uppgifter om antalet anställda, omsättning, verksamhet samt kontaktperson för varje

deltagare.
• Aktivitetsplan för projektet visande vilket FoU-arbete de individuella deltagarna ska

göra inom projektet.
• Teknik/kunskapspridning till företag som inte direkt deltar i projektet ska vara

aktivitetsplanerat inom projektets ram och omfatta budget, tidsplan och
ansvarsfördelning

• De individuella företagens medverkan uttryckt i värdet av eget arbete för varje
aktivitet.

• Individuella mål för deltagande i projektet. Deltagarnas förväntningar på projekt och
projektresultat på längre sikt. Detta ska konkretiseras så klart som möjligt.

• Redovisning av principerna för hur deltagarna beräknat sina kostnader.
• Avtal som reglerar sekretess, ägande- och nyttjanderätt samt publicering.

Beräkning av kostnader i projektet
Institut
Kostnaderna för institut består  av antalet arbetstimmar i projektet till institutens normala
timkostnader samt övriga kostnader enligt fastlagd taxa.

Högskolan
Högskolans kostnader består  av direkta kostnader med förvaltningspålägg på högst
20.45 % dvs pålägget utgör högst 17 % av totalkostnaden.

Företagen
• Aktiva insatser innebär att företagens kostnader ska utgöras av lönekostnader som

schablonmässigt beräknas som antalet arbetstimmar i projektet x 600 kr/tim.
• Företagens projektlagda insatser kommer att följas upp i projektet och rapporteras till

NUTEK. Därför bör projektet ha ett eget konto.
• Kostnadsunderlagen från samtliga parter skall vara reviderbart och undertecknat av

ansvarig chef/projektledare på respektive företag. Det innebär bl a att Nutek
förbehåller sig rätten att med hjälp av auktoriserad revisor granska underlaget.

 Rapportering mm
Projektstyrgrupp
Varje projekt ska ha en egen styrgrupp.
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Websida
Varje projekt ska snarast efter projektstarten ta fram  en egen websida på Internet med
dubbelriktade länkar till NUTEKs hemsida.

Projektledare
Valet av projektledare är mycket viktigt. Projektledaren ska komma från något av de
deltagande företagen eller instituten. Projektledaren ska inte vara alltför djupt
involverad i det dagliga forskningsarbetet i projektet utan koncentrera sig på
projektledningen. Han/hon måste ta ansvar för att alla deltagare noggrant följer den
gemensamma projektplanen. Om projektledaren kommer från ett företag ska det finnas
en biträdande projektledare på det ansvariga institutet.

Rekvisition av medel från NUTEK
Rekvisitioner ska alltid åtföljas av ett kortfattat dokument som visar hur de rekvirerade
medlen använts. Dokumentet ska visa
• Kortfattad lägesbeskrivning. Avvikelser från tids- och kostnadsplan
• Upparbetade kostnader hos resp institut och högskola
• Vilket forskningsarbete var och en har gjort för de rekvirerade medlen.
• Projektledarens sammanfattning av företagens aktiviteter under motsvarande period.

Lägesrapportering
Rapporteringen avser dels teknikläget (max 1 A4-sida) dels en ekonomisk redogörelse
för de deltagande företagens insatser i projektet. Den ska göras halvårsvis. Motiven för
att göra denna rapportering är

• att ha en bra reviderbar och aktuell överblick över företagens insatser.
• att skapa förtroende mellan deltagarna.
• att utgöra ett stöd för projektledaren i projektstyrningsarbetet.

Helst skulle även denna rapportering göras vid rekvisition enligt ovan, men det har
hittills bedömts medföra en hel del onödigt extraarbete för företagen. NUTEK bistår
med underlag för sådan ekonomisk redovisning

Slutrapportering
Del 1 Sammanfattning på 5-6 sidor för en bred teknisk allmänhet. Dokumentet
ska besvara följande frågor:

- vilket var problemet?
- vilka var deltagarna i projektet inkluderande kontaktpersoner?
- hur löstes problemet?
- uppfylldes projektmålen?
- vilken industriell nytta kommer projektet att ge (prognos)?

Del 2 De individuella deltagarnas mål
- hur har de individuella målen uppfyllts

Del 3 NUTEKs AIS-mål
- hur många nya institut-företagsrelationer har projektet genererat?
- hur många nya högskole-företagsrelationer har projektet genererat?
- hur många nya företag-företagsrelationer har projektet genererat?
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- hur många personalrörelser har projektet genererat?

Del 4 Teknikspridning/tekniköverföring
- vilka aktiviteter har genomförts?
- vilka har deltagit och i vilka roller?
- publikationer etc

Del 5 Ekonomiredovisning
- NUTEK-medel till institut och högskola.
- företagens insatser på samma sätt som i lägesrapporterna enligt särskilda villkor i

projektbeslutet.

Del 1 kommer att läggas ut på Internet medan del 2-5 inte kommer att spridas av
NUTEK.

Efterrapportering
Två år efter slutrapporten ska en efterrapport inlämnas av ansvarigt institut som
översiktligt beskriver implementeringssituationen samt vilka effekter projektet haft på
deltagarna och deras verksamheter samt en bedömning i ett längre perspektiv.

10 UPPLYSNINGAR

Carl-Otto Frykfors tel 08-681 9307
Gunnar Jonsson tel 08-681 9450
Kaj Klarin tel 08-681 9304
Lars-Gunnar Larsson tel 08-681 9341
Björn Näsvall tel 08-681 9433
Göran Yström tel 08-681 9260

Postadress NUTEK 117 86 Stockholm
Telefon 08-681 91 00
Fax 08-19 68 26
E-post fornamn.efternamn@nutek.se


