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Sammanfattande projektbeskrivning
För att åstadkomma en fortsatt framgångsrik utveckling av Norrbotten behövs löpande kunskap om var länet
befinner sig idag och en analys och översikt över länets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En
kvalificerad omvärldsbevakning och analys behövs för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för länet,
vilket är underlag som kommer tas fram inom arbetspaket 1 inom Regional förnyelse. En viktig förutsättning
för att utveckla innovationsmiljöer är att forskningen förstärks, vilket ökar möjligheterna till utveckling av
strategiskt vitala områden för näringslivet och offentlig sektor, samt att idéer kopplade till kunskap kan
omvandlas till kommersialiserbara varor och tjänster. Innovationer omfattar inte bara nya och förbättrade
produkter och processer, utan också tjänster, nya metoder för marknadsföring, varumärkesprofilering och
design samt nya former av organisation och samarbete. Innovation ses alltmer som ett öppet system där olika
aktörer samarbetar, interagerar och anpassas till denna förändring. Arbetspaket 2 avser stärka svagheter inom
ovan nämnda områden.
Bakgrund

Erfarenheterna från föregående projektperioder inom Regional förnyelse (2011-2014 samt 2014-2017) visar
att det har varit mycket betydelsefullt för dialogen mellan länsstyrelsen och universitetet att det har funnits en
arena för rektor och landshövding att träffas kring strategiska utvecklingsfrågor. Många projekt har också
bedrivits som har lett till gynnsamma resultat för regionen, såsom inte minst arbetet med Knowledge
Innovation Center (KIC) som resulterat i en nod i Luleå med Luleå tekniska universitet. EIT Raw Material är
EU: s hittills största råvarusatsning, och det är mycket glädjande att en av sex noder hamnade i Luleå. Andra
gynnsamma resultat som projektet har bidragit till är Centrum för höghållfast stål (CHS), samt framtagandet
av en IKT-satsning genom datacenterstrategin.
Syfte
Syftet med projektet är att öka kunskaperna om Norrbottens förutsättningar och behov samt utveckla och
stärka universitetets roll i innovationssystemet. Genom samverkan mellan Luleå tekniska universitet, Region
Norrbotten och Länsstyrelsen ska länets förutsättningar och möjligheter i viktiga regionala, nationella och
internationella tillväxt- och utvecklingsfrågor stärkas. Det ger ökad tyngd och utväxling på den regionala
arenan.
Mål
Projektets mål är att bidra till en hållbar tillväxt inom länets utpekade fokusområden.
Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning
I projektet delas den formaliserade samverkan upp i två nivåer. Den första nivån avser strategisk samverkan
på högsta ledningsnivån, medan andra nivån där den mer praktiska och handfasta samverkan kring konkreta
utvecklingsfrågor och prioriteringar. Inom ramen för projektets totala beviljade belopp ges
projektledningsgruppen mandat att fatta beslut om delprojekt. Delprojekt ska växa fram i en dialog mellan
initiativtagare inom LTU, Länsstyrelsen och Region Norrbotten och beredas av projektledningsgruppen.
Inom arbetspaket 1 "Regional förståelse" kommer kvalificerad omvärldsbevakning och analys tas fram med
syfte att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för länet, samt arbeta med att utveckla policyrelevant
kunskap kopplat till regional tillväxt. Arbetspaket 2 "Strategiska utvecklingsområden och
internationalisering" avser att stärka upp olika svagheter så som:
-Infrastruktursvagheter. Tillgång till fungerande infrastruktur är avgörande för en effektiv
innovationsverksamhet. Via projektet kommer det att finnas möjligheter att göra investeringar i
vetenskaplig/teknisk infrastruktur för att stärka universitetets forskningsområden.
-Resurssvagheter. Tillgång till rätt kompetenser och förmågor vid rätt tillfälle är avgörande för att ett
innovationssystem ska vara tillräckligt dynamiskt och flexibelt för att möta förändrade
omvärldsförutsättningar
-Att se över vad som är viktigt i framtiden och tidigarelägga satsningar inom de strategiska
utvecklingsområdena som ligger inom Regionala utvecklingsstrategin (RUS).
-Att stimulera samverkan mellan forskningsmiljöerna. Näringslivet bör vara involverat i forskningsmiljöerna
dels för att tillvarata forskningens resultat, men även för att ställa krav på forskningen.
-Att satsa för att stärka universitetets roll i att arbeta med och tillvarata innovationer
-Att stödja kontinuerlig kompetensutveckling och all slags innovation i små och medelstora företag.
-Att stimulera aktörer till att skapa starka strategiska allianser, genom internationellt utbyte och samspel
mellan forskning, näringsliv, offentlig sektor och politiska institutioner för att utveckla kreativa och
innovativa miljöer.
-Att satsa på strategiska projekt som inte finansieras via EU:s strukturfonder.
-Att göra insatser för att stödja projekt att nå en internationell arena som t.ex. Horisont 2020 samt insatser för
att stödja nya innovativa idéer till finansiering.
Resultatspridning
Universitetet ska lämna slutrapporter för genomförda delprojekt samt en skriftlig slutrapport för hela
projektet senast den 31 mars 2021.
Framtagna analyser/underlag som beställs av Länsstyrelsen och Region Norrbotten kommer att sparas.
Projektavgränsning
Projektet ska alltid beakta ett genus, miljö och integrationsperspektiv i projektet samt vid framtagande av
material under arbetspaketet regional förståelse.
Målgrupp
Näringslivet i regionen samt Luleå tekniska universitet.
Projektorganisation

I projektet delas den formaliserade samverkan upp i två nivåer. Den första nivån avser strategisk samverkan
på högsta ledningsnivån, medan andra nivån där den mer praktiska och handfasta samverkan kring konkreta
utvecklingsfrågor och prioriteringar.
Nivå 1 (högsta ledningen inom respektive organisation):
Högnivåmöten genomförs två gånger per år och fokus är framtida gemensamma strategiska
samverkansintressen och utvärdering och eventuell omprioritering av pågående samverkansprojekt. Vid
mötena deltar regionråd, rektor, landshövding, adjungerade avdelningschefer samt projektledningsgruppen.
Nivå 2 (Projektledningsgrupp):
En-två representanter från varje organisation som träffas cirka var 6:e vecka. Projektledningsgruppen är
beredande organ för högnivåmöten samt följer pågående delprojekt.
Delegationsordning
Inom ramen för projektets totala beviljade belopp ges projektledningsgruppen mandat att fatta beslut om
delprojekt. Delprojekt ska växa fram i en dialog mellan initiativtagare inom LTU, Länsstyrelsen och Region
Norrbotten och beredas av projektledningsgruppen.
Upphandlande enhet

Ja

Namn (Kontakt - Projektledare)

Erik Höglund

Telefonnummer (Kontakt - Projektledare)

0920-491215

Mobiltelefonnummer (Kontakt - Projektledare)

Ekonomi

Kostnader
Kostnadsslag
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2019

2020
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-
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-

-
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-

-

-
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-
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0
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Totalt
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ng

-

-

-

-
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-

-
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Projektmedel

3 562 500

3 562 500

0

7 125 000

Summa,
projektmedel

3 562 500

3 562 500

0

7 125 000

Total
finansiering

7 500 000

7 500 000

0

15 000 000

Offentlig
kontantfinansieri
ng
Länsstyrelsen
Norrbotten
Luleå tekniska uiversitet

Sökt belopp

7 125 000

Momsredovisning

Ja

Betalningssätt

Bankgiro

Betalningsnummer

5050-0495

Uppföljning
Geografiskt område
Norrbotten
Arjeplog

Arvidsjaur

Boden

Gällivare

Haparanda

Jokkmokk

Kalix

Kiruna

Luleå

Pajala

Piteå

Älvsbyn

Överkalix

Övertorneå

Kopplingar till andra projekt/insatser
Nej

Indikator
Förväntat resultat
Aktiviteter som direkt syftar till att främja integration
och mångfald, antal
Aktiviteter som direkt syftar till att främja
jämställdhet, antal
Antal aktiviteter som direkt syftar till att främja
klimat och energi
Antal förstudier
Deltagande företag, mixat ägande - antal
Energibesparing, kWh
Handlingsplan/strategi - antal
Infrastruktur IT - fysiska åtgärder
Infrastruktur IT - utredning
Infrastruktur flyg - fysiska åtgärder
Infrastruktur flyg - utredning
Infrastruktur hamn - fysiska åtgärder
Infrastruktur hamn - utredning
Infrastruktur järnväg - fysiska åtgärder
Infrastruktur järnväg - utredning
Infrastruktur väg - utredning
Infrastruktur väg- fysiska åtgärder
Nya företag, mixat ägande - antal
Nya kommersialiserade/implementerade
produkter/tjänster/metoder - antal
Nya metoder, antal
Policyskapande/strategiåtgärder, antal
aktiviteter som riktar sig till unga (18-30 år) - antal
nya nätverk-antal
nya produkter/tjänster - antal
Ökad omsättning, kronor
Ökning av andel förnybar energi-%
ökat exportvärde- kronor
Indikator

Nya företag antal, ledda av

Förväntat resultat, män
Förväntat resultat, kvinnor
Förväntat resultat, totalt
Indikator

Utbildade , antal

Förväntat resultat, män
Förväntat resultat, kvinnor
Förväntat resultat, totalt
Indikator

Deltagare, antal

Förväntat resultat, män
Förväntat resultat, kvinnor
Förväntat resultat, totalt
Indikator
Förväntat resultat, män
Förväntat resultat, kvinnor
Förväntat resultat, totalt

Arbetstillfällen, antal

Indikator

Deltagande företag antal, ledda av

Förväntat resultat, män
Förväntat resultat, kvinnor
Förväntat resultat, totalt
Horisontellt mål - Integration

Bidrar till att förbättra integrationen

Konsekvenser för Integration
Projektet ska alltid beakta ett genus, miljö och integrationsperspektiv i projektet samt vid framtagande av
material under arbetspaketet regional förståelse.
Horisontellt mål - Miljö

Bidrar till att förbättra miljön

Konsekvenser för Miljö
Projektet ska alltid beakta ett genus, miljö och integrationsperspektiv i projektet samt vid framtagande av
material under arbetspaketet regional förståelse.
Horisontellt mål - Jämställdhet

Bidrar till att förbättra jämställdheten

Konsekvenser för Jämställdhet
Projektet ska alltid beakta ett genus, miljö och integrationsperspektiv i projektet samt vid framtagande av
material under arbetspaketet regional förståelse.
Resultat efter projekttiden
Projektet väntas bidra till att stärka regionens konkurrenskraft genom att innovationssystemet stärks, samt att
dialogen mellan Länsstyrelsen, Region Norrbotten och universitetet utvecklas. Detta väntas leda till bättre
kunskapsunderlag för prioriteringar av strategiska utvecklingsfrågor i regionen.
Projektet väntas även bidra till att stärka regionens konkurrenskraft genom att universitets roll i
innovationssystemet stärks samt att dialogen mellan Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Luleå tekniska
universitet utvecklas. Detta väntas leda till bättre kunskapsunderlag för prioriteringar av strategiska
utvecklingsfrågor i länet
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