P.F. 6 april 2014

Om Vinnovas beslut
för Grönovation Steg II
Tack vare dels det starka teamet inom Grönovation, dels Vinnovas positiva
beslut har vi nu sammantaget (Steg I och II) en kapacitet motsvarande ca 10
miljoner kronor (varav 4 miljoner i finansiella medel) för att utveckla kunskaper om hur innovationer uppstår och kan stimuleras inom de gröna näringarna. Här följer information om Vinnovas beslut.
Först lite rekapitulation: Våren 2013 inkom 127 ansökningar av olika projekt som svar på utlysningen ”Innovativ organisering”. 27 av dessa fick bifall, däribland Grönovation. Vinnovas motivering till beslutet daterat 17
september 2013 löd så här:
”Jordbruket är en stor och angelägen sektor som i liten grad är utforskad vad gäller
nya former för organisering. Att utveckla instrument för att identifiera och förstå användares behov inom jordbruk är intressant och nytt. Aktörskonstellationen bedöms
vara stark med god forskarkompetens och ett brett och relevant aktörsnätverk inom
jordbrukssektorn.”

Av de 27 projekt som fick bifall, d.v.s. finansiering för en förstudie (Steg I),
inkom i januari till Vinnova 25 med ansökan om medel för Steg II. Till
hjälp för bedömningen hade Vinnova en extern bedömningsgrupp bestående av forskare och praktiker från näringslivet. Den 18 mars kallade Vinnova till intervju med några av projekten, däribland Grönovation. Vi fick
kännedom att det fanns tveksamheter om vårt projekt och mötet var alltså
viktigt. Marie Kransdal (3M), Axel Lagerfelt (Tolefors Gård), Magnus
Börjesson (AgroÖst) och Per Eke-Göransson (Åbylunds Säteri) bistod undertecknad under denna ”grillning”.
Den 28 mars 2014 fattade Vinnova beslutet att bevilja projektet Grönovation. Totalt beviljades 14 projekt till Steg II av de totalt 127 som hade skickat in ansökan från början. Vinnova skrev i en samlande kommentar: ”En
stor andel av ansökningarna bedömdes ha hög potential och vara av god
kvalitet. Detta innebär att konkurrensen om de tillgängliga medlen varit

hög.” Som motivering till beslutet att bevilja projektet Grönovation Steg II
skrev Vinnova följande:
”Ansökan rör en viktig bransch med en liten forskningsverksamhet inom utlysningens
område. Förstudien har genomförts med många konkreta aktiviteter och relativt intensiv samverkan inom aktörskonstellationen. Detta talar för en god potential till praktiska och vetenskapliga bidrag i projektets nästa steg. Det stora antalet medverkande
aktörer och projektledarens engagemang bidrar till goda förutsättningar för spridning
och påverkan från projektet inom såväl branschen som på regional och nationell nivå.”

För att beslutet ska verkställas måste vi inkomma med en s.k. basrapport.
Till den behövs ifyllda blanketter med rubriken ”Projektparts godkännande”. Den innebär bara att varje part bekräftar att man fortfarande står
bakom ansökan. Blanketten måste skickas till mig fysiskt i god tid före 15
april, d.v.s. det är tyvärr brått. Jag återkommer med blanketten för detta.
Projektets resursram

Projektet beviljades 600 000 kronor för Steg I och sedan 2 700 000 kronor
för Steg II. Därtill bistod Regionförbundet Östsam med 100 000 kr för Steg
I och avsatte hela 500 000 kronor för Steg I. Forskningsprojektet Procope
inom Linköpings universitet bistod med 100 000 kronor för Steg I. Total
mängd finansiella medel för projektet är sålunda 800 000 kronor i Steg I
och 3 200 000 kr i Steg II, d.v.s. sammantaget 4 000 000 kronor.
Därtill kommer resurser i form av timinsatser och utrustning m.m. från projektets partners. 3M bistod under Steg I med elektronisk utrustning motsvarande ett belopp på drygt 100 000 kronor. Övriga timinsatser värderade i
pengar låg på 1 213 000 kronor. För Steg II är motsvarande belopp (timinsatser värderade i kronor) på 4 707 757 kronor. Total finansiering genom
timmar m.m. värderade i kronor för Steg I och Steg II blir alltså 5 920 757
kronor. Kanske kommer inte allt av detta aktiveras. Å andra sidan finns bidrag till projektet utanför denna budet. Exempelvis finansieras webbplatsen
www.gronovation.com utanför budgeten.
Den totala resursbasen för Grönovation Steg I och II är sålunda 10 020 757
kronor. Frågar någon kan vi alltså svara att Grönovation har resurser motsvarande ca 10 miljoner kronor varav 4 miljoner i finansiellt kapital. Det
borgar för att vi ska kunna åstadkomma verkligen stora resultat.
Den formella projektperioden för Steg I var 2013-09-27 2014-01-31. Den
formella projektperioden för Steg II är 2014-04-01 till 2016-04-01.
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