
 Rutin SHS förstudieprojekt 181106   1  Rutin för förstudieprojekt inom Smart Housing Småland (SHS) Projektledaren ansvarar för att leda arbetet enligt ansökan samt att till SHS rapportera resultat och ekonomi för alla projektparter i projektet. Projektledaren ansvarar också för att nedan beskrivna aktiviteter vid start, under projektets gång och vid avslut genomförs.  Kontakt Administration:  Annica Ård Ahl (AAA),  annica.ard.ahl@smarthousing.nu Kommunikation:  Elisabeth Flygt (EF),  elisabeth.flygt@smarthousing.nu Ekonomi:   Maria Lang (MLa),  maria.lang@smarthousing.nu  
1. Start av projekt Administration Avtal I samband med beskedet att förstudieprojektet beviljats finansiering upprättas ett projektavtal.  
• Projektavtalet ska skrivas under av samtliga projektparters firmatecknare. 
• Originalet skickas som pdf-fil med e-post till SHS administration enligt kontakt ovan.   
• Kopior av det underskrivna projektavtalet ska delges samtliga medverkande parter.    Ekonomi Fastställande av projektbudget Den i ansökan angivna budgeten ska fastställas innan projektstart, senast i samband med att projektavtal skrivs under. Eventuella ändringar i fördelning mellan projektparter meddelas genom att en uppdaterad version av ”Projektförslagsblankett” skickas med e-post till SHS ekonomi och administration enligt kontakter ovan.  Rekvirering av förskott av projektmedel 
• I och med att förstudieprojektavtalet undertecknats av samtliga projektparters firmatecknare och avtalet skickas/skickats in kan förskott på 50 % av beviljade medel rekvireras (faktureras utan moms). Gäller inte medverkande från RISE.  Rekvisitionen ska vara märkt med: 
• Smart Housing Småland 
• Projektets namn  
• Referensperson Maria Lang  Skicka per post till: RISE Research Institutes of Sweden Box 857 501 15 Borås    
2. Under genomförandet av projekt Ekonomi 



 Rutin SHS förstudieprojekt 181106   2  • Stödberättigande projektkostnader enligt ”Vinnovas allmänna villkor 2016” bokförs fortlöpande och redovisas per kalenderhalvår eller senast vid projektavslut. Redovisning görs i excel-filen ”SHS kostnadsrapportering”. Kostnader in-kind/eget arbete redovisas på samma sätt. 
• För projektdeltagare inom RISE sker rapportering i ordinarie verksamhetssystem. Projektnummer erhålls från SHS administration vid projektstart eventuella ändringar / tillägg genomförs av SHS administration.  Signerade kostnadsrapporter skickas som pdf-filer med e-post till SHS ekonomi enligt kontakt ovan.  Kommunikation När det i projektet har kommit fram viktiga resultat, en rapport, artikel, workshop eller liknande skickas information till SHS kommunikation. Rapportering från projektet ska dock ske minst en gång i halvåret. Information som ska finnas med i rapporteringen: 
• Projektets namn 
• Resultat hittills 
• Särskilt intressanta insatser, händelser eller resultat 
• Bifoga också minst 3-4 bilder som vi kan använda fritt och som visar på arbete/resultat i projektet.  Information skickas till SHS kommunikation. enligt kontakter ovan. 
3. Avslutning av projekt Projektledaren ansvarar för att ha koll på datum för avslutning av projekt och meddela eventuella förseningar till SHS administration. Avslutning av projekt sker i och med att projektrapporten skickas in och slutlig redovisning av in-kind insatser och kostnader görs enligt nedan.  Ekonomi Redovisning av in-kind insatser och kostnader 
• Stödberättigande projektkostnader, även in-kind, slutrapporteras i excel-filen ”SHS kostnadsrapportering”. För RISE medverkan sker rapportering i ordinarie verksamhetssystem. 
• Vid eventuell begäran ska deltagarna kunna verifiera nedlagda kostnader enligt ”Vinnovas allmänna villkor 2016”. Signerade kostnadsrapporter skickas som pdf-filer med e-post till SHS ekonomi enligt kontakter ovan. Anvisningar för slutrekvirering med avdrag för eventuellt förskott erhålls efter mottagen slutredovisning av ekonomi och godkänd projektrapport.  Kommunikation  Projektrapport När projektet avslutas avrapporteras projektets resultat i SHS rapportmall som finns på SHS hemsida för nedladdning under smarthousing.nu/mallar/.  



 Rutin SHS förstudieprojekt 181106   3   Förutom en beskrivning av genomförandet och resultaten av projektet ska rapporten innehålla en innehållsförteckning, sammanfattning samt förslag till hur man ska gå vidare för att implementera resultaten. I rapporten ska det också tydligt framgå att SHS finansierat projektet.   Projektrapporten skickas i Word-format med e-post till SHS administration. Rapporten kompletteras med administrativ information varefter den publiceras på SHS hemsida (gäller projekt utan sekretesskrav).   
4. Mer med avseende på kommunikation De projektinsatser som görs inom ramen för SHS är något av det mest centrala för kommunikationsarbetet inom SHS. Det är i projekten mycket av innehållet i innovationsmiljöns skapas och som ger avtryck och legitimitet för SHS.  Som ansvarig för ett projekt är det därför viktigt att hjälpa till att sprida de insatser som görs och har gjort. Genom att göra detta systematiskt innebär det också att andra aktörer inom SHS har möjlighet att hjälpa till att sprida skapade resultat.  Projektinformation kommer att läggas in SHS mallar samt får en plats på SHS hemsida. Det kommer att kommuniceras i nyhetsbrev och sociala medier via SHS.  Kontakta SHS kommunikation: 
• Om ni ska bjuda in publikt till workshops eller liknande så kan inbjudan läggas upp på Smart Housings hemsida. 
• Om det skulle behövas SHS-material till exempelvis mässor eller liknande. 
• Om projektet får medial uppmärksamhet under projektperioden utöver det planerade eller om det finns något som skulle kunna ge medial effekt.  Lycka till! 



 Rutin SHS förstudieprojekt 181106   4   Kriterier för Smart Housing Smålandprojekt: Det är öppet för alla att föreslå Smart Housing Smålandprojekt men minst följande parter ska vara med: 
• ett företag och en akademi/institut i Småland eller  
• mer än en akademi/institut i Småland  Högre prioritetet ges till projektförslag som utvecklar innovationsmiljön genom: 
• Öppna projekt 
• Flera företag involverade 
• En hög andel egen företagsinsats bedöms positiv.  Företag förväntas delta i projekten med egen arbetsinsats.   Smart Housing Småland ska främst finansiera kostnader för medverkan från akademier/institut i projekten som stöd till deltagande företag. Även kostnader för konsulter/arkitekter kan finansieras om dessa inte har eget affärsutvecklingsintresse i projekten.  Vanligtvis har förstudie-/affärsutvecklingsprojekt en finansiering från Smart Housing Småland på 100 000-200 000 kr, men undantag kan förekomma.  Vision: Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö för smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.  Mål: Skapa smartare byggande genom att främja innovation och kunskapsutbyte inom områdena trä och glas. 


