Ansökan till Vinnova
Diarienummer
2017-02141

Inskickad
2017-03-28 12:56

Utlysning
Verklighetslabb inom offentlig verksamhet
våren 2017

PROJEKTUPPGIFTER
Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.
0 / 20 teck en

Projekttitel *

Projekttitel på engelska *

Gräsrotskraft - flippat projektstöd för
eldsjälar!

Grassrootpow er - flipped projectsupport for
enthusiast!

45 / 100 teck en

50 / 100 teck en

Start av projekt för vilket bidrag sökes *

Slut av projekt för vilket bidrag sökes *

2017-09-01

2019-08-30

Svensk projektsammanfattning *
Projektet Gräsrotskrafts har ambitionen att täppa till det upplevda "glapp" som
gräsrotsrörelsen och nyskapande människor i Region Jämtland Härjedalen upplever finns
mellan myndigheter och kommuner map att få projektstöd och support för att på bästa sätt
utveckla idéer till innovationer som skapar samhällsnytta. Genom att testa två nya funktioner,
en Katalysator tillsammans med flera EU-Ninjor (enligt dansk modell för projektsupport),
kommer vi agilt att testa och bygga ett "flippat" digitalt system för myndighetsrollen där digital
paketering av ramverk, utlysningar, regelverk och administration frigör tid för att fysiskt och
digital samskapa inom de co-w orking communities som idag finns i länet online (sociala medier)
och fysiskt. Vi kommer skapa en "brygga" för samverkan mellan myndigheterna och
gräsrotsrörelsen där vi agilt iterativt kommer lyssna till, testa och lära i single och double loops
utifrån olika branscher, tekniker och organisationers unika behov. Katalysatorn har en
anställning på Region JH medan olika EU-Ninjor upphandlas över tid med representation från
alla de målgrupper som har potential att skapa samhällsutveckling och idag inte får de stöd
som vi vill kunna ge. Projektet tar sin grund i regionens innovationsprogram där erfarenheter
idag finns samlat map "projektsupport". Gräsrotskraft ger oss möjlighet att kraftsamla på ett
unikt sätt och knyta samma insikter om innovationsledning, styrkebaserade metoder (AI), Art
of hosting & design thinking med inspiration från Cleveland (USA), akademiska
Projektkontor/Grants office samt praktisk benchlearning från Danska regioners projektsupport
kopplat till deras Europakontor i Bryssel. Processen och outputen har ambitionen att bli unik
globalt sett.
1495 / 1500 teck en

Engelsk projektsammanfattning *
Grassrootpow ers ambition is to plug the perceived "gap" that the grassroot movement and
innovative people in the Region Jämtland Härjedalen experience betw een the authorities and
municipalities in order to get project funding and support to best develop ideas into
innovations that create social benefits. By testing tw o new functions, a Catalyst along w ith
several EU-Ninjas (according to Danish model for project support), w e w ill agile be able to test
and build a "flipped" digital system for our authorities role through a digital packaging
framew ork of announcements, regulations and administration, freeing up time for physical and
digital co-creation w ithin the co-w orking communities that currently exist online (social media)
and physically. W e w ill create a "bridge" for cooperation betw een the authorities and the
grassroots movement w here w e agile, iteratively, w ill listen to, test and learn in single and
double loops from different industries, technologies, and organizations' unique needs. The
catalyst (at Region JH) together w ith various EU Ninjas (procured over time) w ith
representation from all target groups that today do not get the support w e w ant to give, w ill
all be included. The project is rooted in the region's innovation program w ith extensive insights
in "project support". Grassrootpow er allow s us to concentrate efforts in a unique w ay and
make use of experiences about innovation management, strength-based methods (AI), Art of
Hosting & design thinking w ith inspiration from Cleveland (USA), academic Project & Grants
Offices and practical benchlearning of Danish regions project support related to their European
offices in Brussels, on our customers demand. This process and outputs have the ambition to
be globally unique.
1500 / 1500 teck en

Mål för projektet *

Gräsrotskraft är en "flippad" digital process som skapar Sveriges bästa kundrivna
projektstödshandläggning med alt. finansieringslösningar i fokus utifrån kundens behov

149 / 150 teck en

Sekretess
Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs
Nej

KLASSIFICERING
Uppgifterna om klassificering används för att analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser inom FoU. Uppgifter som ni
anger här kommer inte ingå i vår bedömning.
Det går att göra max tre val per klassificering. Ange den viktigaste först.

Klassificering av behovsområde *
15 Arbetsorganisation och ledning

Klassificering av forskningsområde *
5.2.02 Företagsekonomi

Klassificering av produktområde *
64.30 Tjänster som tillhandahålls av fonder och liknande finansiella enheter
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BUDGETERADE KOSTNADER OCH STÖD

Koordinerande projektpart (koordinator)

Jämtlands läns landsting

Totala kostnader

Regional utveckling (232100-0214)

2017

2018

2019

Summa

666 667

2 000 000

1 333 333

4 000 000

Finansiering

2017

2018

2019

Summa

Sökt bidrag från Vinnova

333 333

1 000 000

666 667

2 000 000

Andra finansiärer

166 667

500 000

333 333

1 000 000

LÄNSSTYRELSEN I

166 667

500 000

333 333

1 000 000

Egen Finansiering

166 667

500 000

333 333

1 000 000

Total finansiering

666 667

2 000 000

1 333 333

4 000 000

JÄMTLANDS LÄN

Beräknad stödnivå

Kostnadsslag
Kryssa i vilka kostnader som ingår i projektet. Endast nedan angivna kostnadsslag är stödberättigande.
Vid läges/slutrapportering ska verkliga upparbetade kostnader redovisas per projektpart och kostnadsslag.
Personalkostnader
Utrustning, mark, byggnader
Konsultkostnader, licenser m.m
Övriga direkta kostnader inkl. resor
Indirekta kostnader

50.0%

BILAGOR
Obligatoriska bilagor
Projektbeskrivning
Max 10 sidor, om inte annat anges i utlysningsinformationen.
Projektbeskrivning.pdf

CV
CV för nyckelpersoner, max 3 sidor totalt, om inte annat anges i utlysningsinformationen.
CV.pdf

Ej obligatoriska bilagor
Övriga bilagor

FÖRHANDSGRANSKA OCH SKICKA IN
Du har fyllt i en ansökan till utlysningen Verklighetslabb inom offentlig verksamhet våren 2017.
Efter sista ansökningstidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte Vinnova har begärt det.
En mottagningsbekräftelse skickas via e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare/prefekt.
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