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Förfrågan om extern utvärdering av projektet 
”Digiresan 2.0” 
 

Bakgrund 
Digiresan 2.0 är ett EU finansierat projekt som pågår under tidsperioden 2021-02-01 – 2023-10-31. Syftet 
med projektet är att öka kompetensen inom digitalisering för tillverkande industri i regionerna: 
Fyrbodal (IUC Väst), Skaraborg (IDC West), Sjuhärad (IUC Sjuhärad), Göteborg (GTC) samt Halland 
(IUC Halland). IDC West äger och driver projektet men det operativa genomförandet kommer att 
genomföras i respektive delregion. 
Under projektets gång kommer 50 företag aktiveras i individuell coachning och delta på seminarier 
och nätverksaktiviteter. 
 

Primära syften med projektutvärdering 
• Bidra med väl underbyggd kunskap till projektägare/styrgrupp och projektledare om 

projektets utveckling och till om hur resultaten kan användas/integreras i 
organisationens 
utvecklingsbehov eller andra organisationer som kan vara mottagare av projektets 
resultat. 
 

• Bidra med väl underbyggd kunskap till Tillväxtverket och dess uppdragsgivare 
om hur projektet bidrar till att uppfylla utlysningens syfte/n. 
 

• Bidra till att förklara andra relevanta processer som identifieras i det enskilda fallet. 
• Vara ett stöd för projektorganisationen och underlätta det interna lärandet genom 

tex workshops och vitboksarbete. 

 

Krav gällande användbarhet, förankring och återföring 
• Anbudsgivaren ska bidra till att identifiera de olika behov som finns hos aktörer och 

intressenter på olika nivåer i genomförandet. De ska också identifiera när behoven 
finns och i vilka processer. 

 
• Anbudsgivaren ska arbeta utifrån att utvärderingen ska generera nytta för de aktörer 

och intressenter i genomförandet som identifierats som relevanta mottagare för 
utvärderingen.  Anbudsgivaren ska säkerställa att utvärderingen mynnar ut i 
rekommendationer som kan användas i syfte att driva projektet och verksamheten 
framåt under projekttiden och efter projektavslut. 
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• Anbudsgivaren ska säkerställa att utvärderingen har en systematisk återföring under 

hela utvärderingsprocessen till samtliga användare/mottagare för utvärderingen på 
olika nivåer. 

 

 

Övriga villkor 
 

• Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange ett timpris samt ett totalpris, anbudsgivaren 
skall även redovisa hur denne kommit fram till totalkostnadsbilden, baserat på antal 
mantimmar per del av uppdraget inkl. tid för möten resor mm. Offererad ansvarig 
konsult skall utföra merparten av projekttimmarna. Antagen konsult skall prioritera 
köparen. Startmöte skall påbörjas snarast efter kontraktstecknande. 

 
• Anbudsgivaren skall följa de riktlinjer som Tillväxtverket anger under rubriken ”Extern 

utvärdering” på följande adress: https://eu.tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-
vagledningar/handbok-for-eu-projekt/genomfora-och-rapportera/krav-att-folja-nar-
projektet-beviljats-eu-stod/utvardera-projektet-
lopande.html#Rapporteringavutvarderingsinsatser 

 
• Takpriset för upphandlingen uppgår till totalt 230 000:-  

 

Kommersiella villkor 
 
Betalningsvillkor: 30 dagar netto 
 
Fakturering 
Faktura skall vara märkt med ”Digiresan 2.0” och vara väl specificerad. 
 
Faktura skickas till: 
info@idcab.se 
 

Beslutsgrunder 
Vi kommer att göra en samlad bedömning av offerterna där vi främst tittar på kvalité, pris och 
erfarenhet. 
 
Vi önskar ert förslag senast 
2022-02-25 
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Frågor? Kontakta 
Olle Söderqvist, projektledare 
Olle.soderqvist@iucvast.se 
0762 – 13 21 52 
www.iucvast.se 
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