STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET
- slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som
beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Rapporten
kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbsida.
Du ska skicka in slutrapporten i elektronisk form tillsammans med
ansökan om utbetalning till Jordbruksverket.

A. Uppgifter om stödmottagaren
Namn och adress

Diarienummer

Gastronomiska Samtal ideell förening
c/o Oliven
Sandbacksgatan 3, 116 21 Stockholm

Dnr 3.2.18-221/4
Projektnamn

Matverksinkubator - vägen till ett större regionalt skafferi
B. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

08-4021335

Carin Granlund Olsen
Gastronomiska Samtal, c/o Oliven
Sandbacksgatan 3, 116 21 Stockholm

Mobiltelefonnummer

0708 489133
Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

carin@oliven.se
C. Sammanfattning av projektet
C1. Projektet genomfördes under perioden
Från och med

Till och med

2014-02-01

2014-11-30

Var genomfördes projektet?

Västergötland, Östergötland, Halland, Södermanland, Skåne,Västmanland, Stockholm
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Här ska du kort och konkret beskriva projektet

Gastronomiska Samtal driver innovationstävlingen Matverk. Tävlingen har genomförts 2013, 2014 och just
nu pågår Matverk 2015. I varje tävling skapas en rad nya matprodukter. Idag finns 43 regionala
vinnarprodukter och 6 riksvinnande produkter.
I det här projektet har vi fokuserat på att undersöka och utveckla en modell för att fler av dessa tävlande
produkter ska nå framgång på marknaden, både produkter som kvalificerar sig till riksfinal men även
produkter som deltar i regionfinaler men inte går vidare. I projektet utsågs 6 "piloter", dvs 6 regionala
tävlingsanordnare uppdrogs att tillsammans med Gastronomiska Samtal centralt utveckla metoden. Arbetet
bestod av att göra en marknadsundersökning och nulägesbeskrivning samt att bidra med idéer och strategier
för hur produkterna skall stödjas på sin väg ut på marknaden. Projektet har haft många positiva effekter för
vidareutveckling av tävlingen Matverk samt för hur vi både på regional- resp. riksnivå kan jobba för att stötta
produkterna och företagen för att nå ut och nå framgång på sin marknad. Erfarenheterna av projektet är till
nytta för alla regionala tävlingsanordnare av Matverk, för tävlingsdeltagare (råvaruproducenter, förädlare,
kockar/matlagare) samt för Gastronomiska Samtal centralt inför kommande års Matverks-tävlingar.

D. Målgruppen - Vem riktade sig projektet till?
Personer eller grupper

På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

Tävlingsanordnare

Arbetssätt för att stötta deltagande produkter/företagare i Matverk

Tävlingsdeltagare

Stöd för att komma ut på marknaden

E. Genomförandet av projektet

E1. Varför ville ni genomföra projektet?

Behov av att få en bättre uppfattning om hur regionala tävlingsanordnare idag jobbar med deltagande
produkter/företag i tävlingen Matverk.
Behov av att tillsammans med regionala tävlingsanordnare utveckla en modell för hur fler produkter ska
kunna stödjas, så att de framgångsrikt når ut på marknaden.

E2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)

Kön
Män

Kvinnor

2

Beskriv deras roll i projektet

Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken

3

Tävlingsanordnare

Regionala tävlingsorg.

1

Strategiskt "bollplank"

Gastronomiska Samtal

3

Tävlingsanordnare

Regionala tävlingsorg.

1

Projektledare

Gastronomiska Samtal

Antal

E3. Hur har ni förankrat projektet?

Projektet annonserades på vår interna projektplats Basecamp som vi använder för tävlingen Matverk.
Tävlingsledare/organisationer ombads anmäla intresse för att delta. Av dessa valdes 6 st s.k "piloter" ut som
representerade 6 olika landskap och tävlingsorganisationer. Projektet inleddes sedan med en
halvdagskonferens med "piloterna" och representanter från Gastronomiska Samtal där syfte och mål med
projektet gicks igenom samt ett gemensamt arbetssätt beslutades.

E4. Vilka har ni samarbetat med?
Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller
myndigheter under projektet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”Ja”, vilka

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?
Om ”Ja”, med vilka

Samarbete har uppstått mellan de deltagande tävlingsanordnarna, bland annat juryarbete i regionfinaler
Matverk.
E5. Vad har ni genomfört i projektet?

• Identfierat behov, syfte och mål med projektet
• Samarbetat med 6 tävlingsledningar, "piloter", i 6 olika landskap som genomför deltävlingar Matverk
• En marknadsundersökning/telefonintervjuer med deltagande produkter/företag i "piloternas" landskap
• Tagit fram modeller för genomförande av regionala Matverks-finaler samt idéer och strategier för hur resp.
regional tävlingsledning kan stötta tävlande produkter/företagare för att nå ut på marknaden (best-scenarios)

E6. Har något gått bättre än planerat?

En bieffekt av projektet har varit att vi fått många nya idéer kring genomförande och marknadsföring av
tävlingen Matverk.
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E7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

F. Projektets mål och resultat

F1. Vilka resultat skapade projektet?

Effekterna av projektet kommer inte att kunna utläsas förrän nästa års tävling, dvs Matverk 2016.
De modeller vi tagit fram i projektet vad gäller affärsstöd till deltagande produkter/företagare kommer att
skickas ut och förankras hos alla tävlingsanordnare av Matverk (24 st) i januari 2016.

F2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
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Mål

Resultat

Modell för affärsstöd

Modell för affärsstöd

Är målet
uppfyllt?
(Ja/Nej)

Om målet bara är delvis uppfyllt,
ange orsaken

Ja

Stärka arbetet med innov.

Nej

Se ovan F1

Stärka nationellt nätverk

Nej

Se ovan F1

F3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?
Ja/Nej

Om ”Ja”, på vilket sätt?

Primärproduktion

Ja

De som deltar i Matverk gynnas av ökat affärsstöd

Utveckling av nya produkter,
processer och tekniker

Ja

Tävlingen Matverk går ut på att utveckla nya produkter

Måltid i offentlig sektor

Nej

Ekologisk produktion

Nej

Gastronomi

Ja

Sveriges gastronomi gynnas av tävlingen Matverk och ökat affärsstöd

F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
Mätbara resultat

Resultat direkt
efter projekt

Antal nya företag

0

Antal nya produkter

0

Antal nya tjänster

0

Antal nya tekniker

0

Antal nya nätverk och möteplatser

0
Män

Antal bevarade arbetstillfällen
Kvinnor

Män

Antal nya arbetstillfällen
Kvinnor

Män

Antal deltagare i utbildningar
Kvinnor

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

0
0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Kommentera och beskriv

G. Hur har ni spridit projektets resultat?

Projektets resultat kommer att spridas till alla regionala tävlingsanordnare (det nationella nätverket) i januari
2016 och i samband med att regionala tävlingar i Matverk 2016 sätter igång.
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H. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

Utbytet av erfarenheter (s.k bench-marking) mellan tävlingsanordnare och Gastronomiska Samtal centralt
har varit mycket värdefullt.

J. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hur kommer ni att använda det resultat som
projektet skapat?

Gastronomiska Samtal kommer ständigt att utveckla och förbättra arbetet med tävlingen Matverk för attt nå
målet att öka antalet tävlande produkter som tar sig hela vägen ut på marknaden.
Resultatet av detta projekt kommer att implementeras i tävlingen Matverk 2016.

K. Bilagor
• Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat
material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
• Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
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