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BESLUT OM AVSLAG
Diarienummer:

2016-02976

Projekttitel:

Integration genom tjänsteinnovation

Koordinator:

Karlstads universitet
CTF - Centrum för tjänsteforskning

Organisationsnummer:

202100-3120

Projektledare:

Per Skålen
Karlstads universitet
Centrum för tjänsteforskning
Kristina Larsen
Kerstin Fröjd

Vinnovas handläggare:
Vinnovas administratör:

Er ansökan om bidrag avslås
Tack för er ansökan om bidrag inom utlysningen "Leda och organisera för ökad
innovationsförmåga".
Efter en samlad bedömning av alla inkomna ansökningar har vi beslutat att inte bevilja bidrag
till ert projekt.
Motiv för beslut

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS
Post: Vinnova, SE-101 58 Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56
Fakturor/Invoices: Vinnova, FE 34, SE-838 73 Frösön Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14
Tel: +46 (0)8 473 3000 Fax: +46 (0)8 473 3005 vinnova@vinnova.se www.vinnova.se
Orgnr: 202100-5216 VAT-nr: SE202100-521601

Beslutsdatum

Diarienummer

2016-09-30

2016-02976

2 (2)

Till ansökningsomgången Leda och organisera för ökad innovationsförmåga inkom 71
ansökningar. De ansökningar som uppfyllde de formella kraven i utlysningen har bedömts av
en extern bedömningsgrupp bestående av forskare och praktiker från privat och offentlig
sektor.
En stor andel av ansökningarna bedömdes ha hög potential och vara av god kvalitet. Detta
innebär att konkurrensen om de tillgängliga medlen har varit hög.
VINNOVA har i enlighet med bedömningsgruppens rekommendation beslutat att avslå
ansökan med följande motiv:
Ansökan beskriver ett intressant och relevant projekt med syfte att bidra till ökad integration
genom att utveckla socialtjänstens, brukares och övriga relevanta aktörers förmåga att leda
och bedriva tjänsteinnovation.
Stark aktörsgrupp med relevant kompetens gör att projektet bedöms ha god potential att
utveckla ny kunskap inom området. Projektet är väl förankrat i de medverkande
organisationerna och knyter an till redan pågående utvecklingsarbete. Ansökan ger dock
intryck av att projektet är mer drivet av forskarintresset och inte så förändringsinriktat. Detta
reser frågor kring projektets potential att bidra till förändring och ökad innovationsförmåga i
de medverkande organisationerna och faller därmed i konkurrens med övriga
projektansökningar.
Beslut i ärendet har fattats av Enhetschef Peter Lindelöf och föredragande har varit Kristina
Larsen.
Beslutet kan inte överklagas.
Frågor besvaras av ansvarig handläggare Kristina Larsen, kristina.larsen@vinnova.se
Verket för innovationssystem, Vinnova

