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1 Erbjudandet i korthet
Syftet med detta erbjudande är att organisationer ska kunna testa idéer som kan få
stor betydelse för svensk industriell utveckling på sikt, men där tidshorisonten och
risknivån är sådan att det är svårt att hitta annan finansiering. Målsättningen är att
projekten ska bidra till förnyelse och transformation genom utveckling och
tillämpning av nya lösningar.
Det går att söka bidrag för genomförande av en hypotesprövning, förstudie eller
test av en idé som är banbrytande dvs en teknologi, metodik, eller strategi som
kan radikalt påverka ett område inom industriell utveckling.
Utlysningen har ett brett omfång och projekt kan tematiskt handla om alla
områden kopplade till industriell utveckling, produktframtagningsmetodik,
informations- och kommunikationsteknologi och nya material.
Inom ramen för detta erbjudande kan organisationer söka upp till 500 000 kr för
projekt som kan pågå upp till 12 månader. Projekten bör kompetensmässigt vara
tvärvetenskapliga och kan utföras i samverkan mellan flera aktörer eller av en
ensam part. Ansökan måste innehålla en tydlig motivering varför den idé som ska
testas är av hög risk, har lång tidshorisont, och är banbrytande med stor potential
för industrin om den realiseras.
Ansökan ska vara inskickad till Vinnova senast 2 oktober 2018 kl. 14.00. Vinnova
kommer meddela beslut den 15 november och projekt måste starta senast 1
december 2018.
Aktuell information om erbjudandet och länk till vår ansökningstjänst
(Intressentportalen) finns på www.vinnova.se.

Kontaktpersoner för utlysningen:
Mikael Hedelind, utlysningsansvarig
08-473 31 57
mikael.hedelind@vinnova.se
Rebecca Hollertz
08-473 30 76
rebecca.hollertz@vinnova.se
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Carl Naumburg
08-473 31 72
Carl.Naumburg@vinnova.se
Staffan Nyström
08-473 30 97
staffan.nystrom@vinnova.se
Julia Engström, administratör
08-473 30 12
julia.engstrom@vinnova.se
Kontakt angående ansökningstjänsten (Intressentportalen)
Vinnovas IT-support
08-473 32 99
helpdesk@vinnova.se

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Industrins innovationsförmåga är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen
och för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. För att svensk industri och
industrinära tjänster fortsatt ska kunna förnyas och ställa om produktion och
produkter när marknader förändras måste nya idéer testas och nya lösningar
utvecklas. Regeringens strategi Smart industri1 pekar framför allt ut digitalisering
och hållbarhet som viktiga drivkrafter för förnyelse.
Målsättningen med denna insats är att möjliggöra för industrin att testa och
utveckla banbrytande idéer som på sikt kan bidra till förnyelse och transformation.
Med denna satsning vill Vinnova identifiera och undersöka förutsättningar för
banbrytande och radikala idéer inom industriell utveckling. Vinnova ser denna
utlysning som ett första steg, där lyckade projekt förväntas leda till framtida
interna utvecklingsprojekt eller ansökningar om större forsknings- och
innovationsprojekt i Vinnovas olika program.
Ibland händer det att goda idéer inte realiseras för att grundförutsättningar för
deras utveckling inte kan testas då de är för radikala, har för lång tidshorisont eller
innebär för hög risk för att de ska finansieras. Dessa idéer har en tendens att
hamna i ”byrålådan” för att sedan glömmas bort och återkomma långt senare när
någon annan förverkligat dem. Med denna utlysning erbjuder Vinnova
finansiering för en förstudie eller hypotesprövning där en idé kan testas och ges
1

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/smartindustri/
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förutsättningar för fortsatt forskning eller utveckling, som kan leda till radikalt
förnyade värdekedjor, produktionssystem, produkter, tjänster, metoder eller
strategier inom svensk industri.
Projektidéerna som finansieras inom ramen för utlysningen förväntas ha potential
att på sikt bidra till ett eller fler av utlysningens långsiktiga effektmål:
• Väsentligt ökad industriell konkurrenskraft genom digitalisering och
effektivisering av produktionsprocesser
• Nya hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom
industrin, baserade på till exempel nya material eller nya systemlösningar
inom informations- och kommunikationsteknologi.
Denna utlysning är en angelägen del i Sveriges genomförande av Agenda 20302.

3

Vem riktar sig utlysningen till?

Utlysningen riktar sig till universitet, högskolor och forskningsinstitut men även
företag som vill testa en hypotes eller undersöka förutsättningarna för
innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industri.
Projektet kan genomföras av en part eller flera parter som samverkar.
Vinnova arbetar för en jämställd samhällsutveckling. Det innebär att sökande ska
ta hänsyn till jämställdhet vid exempelvis;
• Val av projektledare
• Sammansättning av projektgrupp/projektdeltagare
• Arbetsfördelning, makt och inflytande i projektet
• Involvering av målgrupp
• Utveckling av idéer och lösningar

4 Vad finansierar vi?
Aktiviteter det går att söka finansiering för
Det går att söka finansiering för aktiviteter som hypotesprövning, förstudier eller
test kopplat till en banbrytande idé inom området industriell utveckling.
Stödberättigande kostnader
Vår finansiering sker genom bidrag. Högskolor, universitet och
forskningsorganisationer kan normalt sett få 100 procent av stödberättigade
kostnader i bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet
2

http://www.globalamalen.se/
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omfattas av regler om statligt stöd.3 Reglerna styr bland annat vilka typer av
kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.
Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (nedan ”företag”)
omfattas av regler om statligt stöd. Det belopp som ett företag söker i bidrag kan
därför endast utgöra en viss andel av dess totala stödberättigande kostnad. För
denna utlysning kan medel sökas baserat på stödgrunden
Genomförbarhetsstudier4. Följande andel av stödberättigade kostnader kan sökas i
stöd från Vinnova, baserat på företagets storlek5:
Stort:
Medelstort:
Litet:

50 procent
60 procent
70 procent

I denna utlysning medges även, genom berättigande intyg, företag stöd i enlighet
med förordningen om stöd av mindre betydelse (även kallat försumbart stöd eller
de minimis-stöd)6 vilket låter företag få upp till 100 procent av stödberättigade
kostnader i bidrag. Alla som söker stöd av mindre betydelse ska lämna in en
redogörelse för hur mycket stöd av den här typen de fått beviljat under de två
föregående beskattningsåren och det pågående beskattningsåret.

5 Hur stort bidrag ger vi?
Bidraget kan maximalt uppgå till 500 000 kronor per projekt.
Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler
om statligt stöd, se sektion 4.2 ovan. Varje projektpart ansvarar själv för att
mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för
statligt stöd.
3

Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-forfinansiering/statligt-stod/, Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och en guide till
villkoren om stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-forfinansiering/allmanna-villkor/.
4
De stödnivåer som anges här återfinns under Genomförbarhetsstudie i tabellen över stödnivåer
för statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sokfinansiering/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf.
5
För aktuell definition av små och medelstora företag se
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations
6
Det maximalt tillåtna stödet är 200 000 euro under tre beskattningsår. Alla bidrag som beviljats
enligt den här förordningen läggs ihop, även bidrag till andra delar av koncernen. För mer
information om stöd av mindre betydelse, samt nedladdning av obligatoriskt intyg, se:
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ och skriv ut info om
blankett.
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Denna utlysning har en budget på 20 miljoner kronor.

Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

6

Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:
•
•
•
•
•

Projektparterna är juridiska personer7 med svenskt driftställe
Ansökan är skriven på svenska eller engelska
CV enligt obligatorisk mall på minst en nyckelperson
Projektet ska kunna starta senast 1 december 2018
Projektet ska pågå maximalt 12 månader

7 Bedömning av inkomna ansökningar
Vad bedömer vi?
Projektförslagen ska ligga i linje med syftet för utlysningen och bedöms utifrån
följande kriterier:
1. Potential
Det vill säga betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas.
a) Hur banbrytande är idén och hur står sig dess innovativa höjd och
nyhetsvärde i ett internationellt perspektiv?
b) Hur stor potential har projektet att bidra till ett eller flera av utlysningens
effektmål?
c) Finns det en plan för att ta vidare lyckade resultat?
d) Om projektet är lyckat, skapar det då förutsättningar för hållbar utveckling
och jämställdhet i Sverige?
2. Aktörer
Det vill säga vilka projektparterna och övriga aktörer är, och hur samarbetet dem
emellan organiseras för att genomföra projektet och nå projektets resultat -och
effektmål.
a. Har aktörerna i ansökan trovärdighet, kapacitet och förmåga som ger dem
förutsättningar att nå projektets resultatmål?

7

Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer. Olika arbetsplatser
i en organisation (t.ex. olika institutioner på ett universitet) räknas som en projektpart då det är en
juridisk person
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b. Hur väl är projektteamet sammansatt med avseende på könsfördelning,
inklusive engagemang och inflytande?

3. Genomförande
Det vill säga hur projektet har utformats för att nå dess resultat och effektmål.
a. Finns en realistisk tidplan med milstolpar?
b. Är tidplanen resurssatt på ett trovärdigt sätt?
c. Kommer de planerade aktiviteterna leda till att projektets övergripande mål
uppfylls?
Vid bedömning kommer störst vikt att läggas vid kriteriet potential.

Hur bedömer vi?
Ansökningarna bedöms av särskilt utsedda bedömare, förordnade av Vinnova,
som ger en rekommendation till Vinnova som fattar beslut om finansiering.
Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar.

8 Beslut och villkor
Om våra beslut
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag
kommer beviljas med stöd av Vinnovas förordning SFS 2015:208. Stödgrunden
framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.
Beslutsmeddelandet kommer att innehålla en kort motivtext för beviljande och
avslag, inga detaljerade individuella motiv kommer att meddelas.
Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.
Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.8 Villkoren innehåller
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning,
rapportering och nyttiggörande av resultat.
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.
8

Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla
villkoren: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också
om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

9 Så här ansöker ni
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i vår ansökningstjänst
(Intressentportalen), som nås via vår webbplats. Där laddar ni även upp följande
bilagor9 i PDF format:
•

CV för huvudsökande samt andra nyckelpersoner i projektet 1 sida/person

Tänk på att det kan ta tid att fylla i och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet
med att fylla i ansökan i god tid. Det är möjligt att spara ändringar och tillägg
ända fram till dess att ansökan är inskickad.
Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl. 14.00 den sista
ansökningsdagen. När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan
endast ske på begäran från oss.

10 Vem kan läsa ansökan?
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut
uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och
forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna
röjs.

9

Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats

