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Årlig sammanställning av projekt inom Akademin för smart 
specialisering 
  
 
 

I Bilagan – Fördjupad beskrivning till Akademin för smart 
specialisering står beskrivet att arbetsgruppen för samarbetet (Grants and 
Innovation Office och Region Värmland) har till uppgift att bland annat följa 
upp projekten och rapportera till styrgruppen. Vid denna rapportering ska det 
säkerställas att samarbetets målsättningar följs upp.  

I ovannämnd bilaga finns dessa målsättningar beskrivna som förväntningarna 
på insatser och resultat samt tecken på framgångar för Akademisamarbetet.  

Alla punkter blir inte applicerbara för samtliga projekt. Kommentera i Mall för 
årlig sammanställning (ca en till två A4 sidor) på de punkter där ert projekt har 
något att rapportera.  

Eftersom varje enskilts projekts rapportering läggs samman i en översiktlig 
uppföljning och utvärdering på Akademinivå finns många rapporteringspunkter 
att inspireras av.  

 

Punkterna finns nedskrivna under nedanstående rubriker i Bilagan: 

A) Förväntningar på insatser inom samtliga specialiseringar (sidan 9) 

B) Förväntningar på resultat inom samtliga specialiseringar (sidan 10) 

C) Tecken på framgångar inom samtliga specialiseringar (sidan 10) 

D) Förväntningar på insatser och resultat samt tecken på framgångar för 
respektive specialiseringsområde (sidan 12-21).  
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Utöver dessa ovan nämnda punkter att checka av för årlig sammanställning av 
projektet, ska även dessa indikatorer kommenteras på årsbasis: 

1. Ytterligare projekt, projektansökningar eller nya initiativ som har 
möjliggjorts tack vare nuvarande beviljat projekt. 

2. Antal rekryteringar som gjorts inom projektet av relevans för 
specialiseringsområdet, lista dessa. 

3. Extern samverkan: 
- Vilka medverkande företag inom projektet 
- Vilka medverkande offentliga aktörer inom projektet 
- Annan relevant extern samverkan att notera 

 

Denna sammanställning ska skickas in till arbetsgruppen för samarbetet en 
gång per år (årsslut). I de fall där en fördjupad lägesrapport ska tas fram 
årligen, som exempelvis gentemot Tillväxtverket, ska sammanställningen och 
den fördjupade lägesrapporten skickas samtidigt till arbetsgruppen. 

En rekommendation är att löpande se över resultat att redovisa. Detta för att 
inte gå miste om att nämna resultat som gjorts tidigt under året men även i de 
fall personal slutar.  

 


