PROJEKTSTÖD
- Slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av
projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt.
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den
myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post.
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och
ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt
leaderkontor.

A. Uppgifter om stödmottagare
Namn och adress

Journalnummer

Måltidsriket, ekonomisk förening
Fabriksvägen 2
712 34 Hällefors

dnr 3.2.18-187/14

E-postadress

bola@kjellobolas.se

B. Uppgifter om kontaktpersonen
Namn och adress

Telefonnummer

Bo Göran Sjögren
Treffenbergsvägen 20
652 29 Karlstad

054-210840

Carin Klaesson
Nobelmuseum, box 2245, 103 16 Stockholm

Mobiltelefonnummer
Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

bola@kjellobolas.se och carin.klaesson@nobelmuseum.se

C. Sammanfattning av projektet
C.1. Projektet genomfördes under perioden
Från och med

Till och med

1 juli 2014 (14 april)

28 november 2014

Var genomfördes projektet?

Nobelmuseet och Måltidsriket
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Här ska du kort och konkret beskriva projektet

Projektet Måltiden som kreativ mötesplats är första steget ett samarbete mellan Nobelmuseet och Måltidsriket vars syfte är att
skapa upplevelser i världsklass kring måltidskultur och kreativitet. Målet är på lång sikt att skapa ett utställnings- och
eventkoncept som kan visas både på Nobelmuseet och på andra platser. I detta första steg finns två mål:
1) att ta fram ett konceptuellt innehåll i form av en projektplan, genom att vid en serie workshops diskutera tänkbara möjligheter
till upplevelser på temat.
2) att genomföra ett pilotprojekt i form av ett event vid Business Design Week i Hong Kong som skulle finansieras externt.
Genom att arbeta fram en projektplan (se bilaga) så läggs för ett långsiktigt utvecklingsarbete. Denna punkt har också kunnat
genomföras. När det gäller eventet i Hong Kong visade sig finansieringsfrågan svårare än förutsett.

D.

Målgruppen – vem riktade sig projektet till
Personer eller grupper

På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

I första hand besökare på de event som vi tänks genomföra, d.v.s. en
framtida publik. I andra hand som ett exempel på hur ett museum kan
arbeta med måltider på nyskapande sätt.

E. Genomförandet av projektet

E.1.

Varför ville ni genomföra projektet
Nobelmiddagen är en måltid som många människor intresserar sig för, varför vi ville använda den som utgångspunkten för att lyfta fram
måltidens betydelse för kreativa möten och samtal. Det gäller såväl måltidens kulinariska sidor som dess kulturella innebörder.
Vi vill därför starta processen med att ta fram koncept till utställningar och event på detta tema, både med sikte på det Nobel Center som
planeras att öppna 2018 men också för att fungera ambulerande och på så sätt sprida kunskap om kreativitet och måltid i Nobelkontext
internationellt.

E.2.

E.3.

Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)
Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet ange i
så fall vilken.

Kön
Män

Antal

Beskriv deras roll i projektet

6

Projektledare, deltagare i workshops

Nobelmuseet, Måltidsriket, Ny
nordisk mat

Kvinnor

5

Projektledare, deltagare i workshops

Måltidsriket, Nobel museet

Hur har ni förankrat projektet?
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Projektet har förankrats med företag och organisationer såsom Ny nordisk mat, Nobelstiftelsen, Mässrestauranger och Billerud
Korsnäs.

E.4. Vilka har ni samarbetat med?
Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet?

Ja

Nej

Om ”Ja”, vilka

Ny Nordsik Mat, Nobelstiftelsen, Mässrestauranger (XXX Generalkonsulatet i HK? San Sebastian? Korsnäs Billerud?)
Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?

Ja

Nej

Om ”Ja”, med vilka

PMQ och VTC i Hongkong

E.5. Vad har ni genomfört i projektet?
Vi har genomfört workshops, samt skrivit en projektplan (se bilaga).

E.6.

Har något gått bättre än planerat?
Gensvaret från olika aktörer i våra nätverk har varit väldigt stort, och vi upplever att temat för projektet (nyskapande upplevelser kring
kreativitet på temat Nobel och måltid) har tagits emot med stor entusiasm.

E.7.

Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?
Demonstrationerna i Hong Kong medförde tidsnöd för att hinna med workshop kring mat för att få fram nya rätter samt testa
utställningskonceptet/eventet

F. Projektets mål och resultat

F.1.

Vilka resultat skapade projektet?
Ett nytt koncept kring måltid, kreativitet och vetenskap. Vår ambition var att vi skulle ha testat det i Hongkong men höstens oroligheter samt
bristande ekonomi gjorde att vi inte kunde genomföra det.

F.2.

Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
Mål

Resultat

Är målet uppfyllt? (Ja/Nej)

Ta fram ett koncept och testa det.

Ett koncept finns, men det är inte
testat.

Delvis.

F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?

Om målet bara är delvis uppfyllt, ange
orsak

Tidsnöd med anledning av
demonstrationer
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Ja/Nej
Funktionshindrade

Om ”Ja”, på vilket sätt?

Nej

Hållbar utveckling

XXX

Integration

Ja

Sytet är att främja öppenhet mellan personer med olika bakgrund.

Kompetenshöjning

Ja

Del av projektet var att skapa utbildning för kockelever i svenska råvaror

Jämställdhet

Nej

Kvinnor

Nej

Miljö
Ungdomar

Nej
Ja

Del av projektet var att skapa utbildning för kockelever i svenska råvaror

F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
Resultat direkt
efter projekt

Mätbara resultat
Antal nya företag

Kommentera och beskriv

Antal nya produkter
Antal nya tjänster
Antal nya tekniker
Antal nya nätverk och mötesplatser

2

Genom workshop och internationell dialog har
nya nätverk skapats.

Yngre än 25 år
Män
Antal bevarade arbetstillfällen

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Kvinnor

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Män
Antal nya arbetstillfällen

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Kvinnor

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Män
Antal deltagare i utbildningar

25 år eller äldre
Yngre än 25 år

Kvinnor

25 år eller äldre

Totalt antal nya övernattningar per år
Antal nya övernattningar för besökare från andra
kommuner eller länder per år
Totalt antal nya dagsbesökare per år
Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller
länder per år

G.

Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
Mätbara resultat

Resultat direkt efter projekt

Kommentar
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H.

Hur har ni spridit projektets resultat?

Föredrag i samband med Jordbruksverkets konferens Nätverkande – en framgångsfaktor för lyckade projekt, den 17 november.

J.

I.

Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat
Ambitionen är att kunna testa konceptet i skarpt läge vid något tillfälle och plats. Kontakterna i Hong Kong hålls vid liv, och nya kontakter har
också tagits, bland annat med skolan Basque Culinary Center i San Sebastian. Projeketets mål var att ta fram ett koncept, och detta är gjort.
Sålunda strävar vi efter att också genomföra konceptet för att utveckla det vidare.

J. 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
 Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

