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Inledning 
Mellan Region Värmland (RV) och Karlstads universitet (Kau) har följande avsiktsförklaring 
om forskningssamarbete träffats.  
Avsiktsförklaringen är den tredje i sitt slag och innebär att samarbetet utvecklas ytterligare 
genom att parterna tillsammans etablerar Akademin för smart specialisering.  
Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering (VRIS31) utgör 
grunden för samarbetet. Bilagan Fördjupad beskrivning, Akademin för smart specialisering, 
2016 - 2020 är vägledande för innehåll och former för samarbetet. 
 
Inom Akademin för smart specialisering görs satsningar inom de sex utpekade 
specialiseringar i Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering – 
VRIS3. 
 
Den första och tvärgående specialiseringen är: 

●      Värdeskapande tjänster 
  
De fem därpå följande specialiseringarna i prioriteringsordning är: 

●      Skoglig bioekonomi 
●      Digitalisering av välfärdstjänster 
●      Avancerad tillverkning och komplexa system 
●      Naturen, kulturen och platsens digitaliserade upplevelser 
●      Systemlösningar med solel 

 
Utöver forskningssatsningarna skapas en plattform som ett stöd för att utveckla samverkan 
och Akademin för smart specialisering som helhet. 

Strategisk avsikt med Akademin för smart 
specialisering 
Akademin för smart specialisering ska vara ett verktyg för omvandlingen och förnyelsen av 
värmländskt näringsliv och offentlig sektor och inte minst för forskningen på Karlstads 
universitet. 
Avsikten med Akademin för smart specialisering är att bidra till innovation genom att skapa 
ökad långsiktighet i samarbetet och att tydliggöra prioriteringar, öka involveringen av 
näringslivet och offentlig verksamhet, öka kapaciteten att vara med i internationella 
forsknings- och innovationsprojekt samt att skapa uppmärksamhet både nationellt och i EU 
för samarbetet. 

Budgetramar, finansieringsmål och förutsättningar 
Det finansiella stödet från Region Värmland, maximalt 50 mkr över avtalsperioden,    
förutsätter en minst lika stor finansiering av Kau. Dessutom är målet att satsningarna inom 
Akademin för smart specialisering som helhet inbringa extern medfinansiering lika stor som 

                                                
1 VRIS3: Värmland Research and Innovation Strategy for Smart Speialisation. 
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RV:s respektive Kau:s insats. Avsikten är att andra finansiärer knyts till satsningarna så att 
dessa får en bred, uthållig och växande finansieringsbas. En strävan ska alltså vara att 
verka för ytterligare uppväxling från statliga och privata finansiärer nationellt samt från EU:s 
fonder och program. 
Förutom projekt med tillhörande budget inom de olika specialiseringarna så avsätts medel 
för drift, marknadsföring och utveckling av själva akademin. Det finns även en del av 
budgeten som initialt är ofördelad och som kan i anspråktagas under avsiktsförklaringens 
löptid.  
Utnyttjat beslutsutrymme för Region Värmland kan variera mellan åren. 

Strategisk och operativ styrning 
För att säkerställa och möjliggöra att de olika projekten och satsningarna inom ramen för 
Akademin för smart specialisering genomförs, etableras en övergripande ledningsstruktur. 
Denna struktur består av en styrgrupp och en arbetsgrupp. 
Styrgruppen fastställer avsiktsförklaringen, följer upp projekten, satsningarna och budgeten 
på en övergripande nivå, samt beslutar i strategiska frågor. 
Arbetsgruppen, som rapporterar till styrgruppen, har till uppgift att granska 
projektansökningar, kontinuerligt följa upp de ingående projekten och aktiviteterna, bevaka 
att möjligheter till medfinansiering tas tillvara samt utveckla planen med tillhörande budget. 

Uppföljning, årliga avstämningar och utvärdering 
Arbetsgruppen (AG) sammanställer årligen, med stöd i underlag från projektledarna för 
pågående projekt, en kort rapport om utfallet av samarbetet inom Akademin för smart 
specialisering där betydelsefulla tecken på framgångar och resultat rapporteras. Utfallet av 
ett nedanstående indikatorer rapporteras även: 

● Extern medfinansiering i de samfinansierade projekten (A) 
● Antal strategiska rekryteringar inom specialiseringsområdena (A) 
● Antal medverkande företag i projektsamarbeten (S) 
● Antal medverkande offentliga aktörer i projektsamarbeten (S) 
● Antal verifierade idéer (innovationer) inom Karlstads universitet (K) 
● Antal aktiviteter för att stimulera EDP ( Entrepreneurial Discovery Processes, vilket  

handlar om anordnandet av aktiviteter och möten som syftar till erfarenhetsutbyte 
och att generera nya kontakter och idéer för fortsatt utveckling). (A) 

 
Utöver den årliga rapporteringen ska en halvtidsutvärdering genomföras, samt en 
slututvärdering i samband med avslut för avsiktsförklaringens tidsperiod. 

Prioriteringar 
Vid önskemål om tillkommande projekt måste en diskussion föras och omprioriteringar göras 
i de fall önskemålen överstiger ramen för samarbetet. 
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Ansökningsprocess för projekt inom ramen för 
avsiktsförklaringen 
För att de olika projekten inom Akademin för smart specialisering ska ge så mycket effekt 
som möjligt och vara av gemensam strategisk betydelse så ska alla ansökningar genomförs 
enligt en gemensamt utformad och fastlagd process. 
 
Varje enskilt projekt måste presentera en komplett projektplan och göra en ansökan hos 
Region Värmland om medfinansiering. Det enskilda projektet kan även ingå i större 
ansökningar till fler finansiärer, t ex ERUF, Vinnova, Horisont 2020 eller andra både 
nationella och internationella. 
Alla enskilda ansökningar ska godkännas av rektor innan ansökan går till RV. 
Kau är ansvarigt för att ansökningar kommer in i så god tid till RV att de kan beredas innan 
beslut fattas, att projekten genomförs enligt tidplan, att rekvirera ersättning för upparbetade 
kostnader i god tid före varje årsskifte och om tidplaner inte håller meddela detta i god tid. 
RV ansvarar för att bereda inkomna ärenden och fatta beslut i gällande delegationsordning. 
Denna avsiktsförklaring innebär ingen garanti för finansiering, utan ska ses som ett 
planeringsunderlag för båda parter och en intention om ökad prioritet av i detta 
sammanhang relevant forskning och utveckling. 

Omförhandling och uppsägning av avtalet 
Detta avtal gäller t o m 2020-12-31. Båda parter kan säga upp avtalet. Uppsägningstiden 
under avtalsperioden är 1 år. Eventuell uppsägning av beslutade projekt prövas enligt 
villkoren i de aktuella projekten. Vid förtida uppsägning ska parterna sträva efter att 
minimera eventuella avvecklingskostnader. 
Den finansiella och innehållsliga ramen kan omförhandlas under perioden och  nya 
prioriteringar kan göras. 
Förändringar i prioriteringar och inriktningen av denna avsiktsförklaring kan dock endast ske 
efter dialog och överenskommelse mellan parterna. 

Avgränsningar för samarbetet 
Samarbetet avgränsas till att gälla utveckling inom de utpekade områdena för smart 
specialisering samt till utveckling av Akademin för smart specialisering som helhet. 
Finansiering av forskning och andra projekt vid sidan av Akademin för smart specialisering 
kan medgivas efter beslut av styrgruppen. 
 
Följande omfattas ej av detta avtal: beställningar från RV i form av t ex utredningar, 
utvärderingar; utbildningsinsatser och samarbeten i form av t ex gemensam profilering av 
universitet och region (utöver profileringen av Akademin för smart specialisering) och 
informations- och påverkansarbete (med undantag av sådant som ingår i Akademin för 
smart specialisering). 
 
 
I övrigt hänvisas till bilagan: Fördjupad beskrivning, Akademin för smart specialisering, 2016 
- 2020. 
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