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Resebidrag SIO Grafen 2019  

 

Vad kan man söka finansiering för?  

 

Syftet med bidraget är att säkerställa att vi inte missar viktiga aktörer på SIO Grafens workshoppar.  

 

Under 2019 kan bidrag sökas för:  

• Resa i ekonomiklass och hotell, Workshop Konsortiekatalys – hitta projektpartners, 

Göteborg, 17 januari 

• Resa i ekonomiklass och hotell, Workshop och Årsstämma, 24 april 

• Resa i ekonomiklass och hotell, Svenskt Grafenforum, 15-16 oktober 

• Resa i Ekonomiklass och 1 hotellnatt, Lightweight applications with Graphene, Linköping 

22 okt. 

• Resa i ekonomiklass och 1 hotellnatt, Graphene Battery Workshop, Uppsala 28 nov.  

 

Vem kan söka?  

Anställda på svenska små- och medelstora företag (SMF) forskare på svenska universitet eller 

institut. 

 

Från varje organisation kan max. en person erhålla bidrag för varje workshop.  

 

För SMF gäller särskilt:  

Sökanden ska uppfylla EUs definition på små- och medelstora företag, vilket bland annat innebär 

färre än 250 anställda och en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller en 

balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro. Hela definitionen finns i ett dokument på 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 

 

• Sökanden får inte genom denna ansökan överstiga det stödtak för stöd av mindre betydelse 

(försumbart stöd) i enlighet med EU:s förordning. Detta ska styrkas med en särskild blankett 

i ansökan. Fullständig information samt blankett för nedladdning finns på 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 

Vilka krav gäller? 

• Resan får inte ha genomförts innan ansökan kommer in till SIO Grafen och godkänt beslut 

erhållits. 

• Sökanden får inte ha mottagit bidrag för resan från någon annan myndighet.  
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• Sökanden ska vara en juridisk person med verksamhet i Sverige och som bedriver egen 

forskning och utveckling.  

• Sökanden skall beskriva varför de behöver bidraget och varför det är viktigt att delta på 

workshoppen.  

 

Så länge budget finns kvar för varje separat workshop ges bidrag till inkomna förslag som uppfyller 

beskrivna krav, samt tillräckligt väl kan motivera varför de behöver bidrag och att de har en 

relevant roll att fylla på workshoppen. 

 

Totalbelopp för erbjudandet är 50 000 SEK.  

 

 

Hur ansöker ni? 

1. Skicka ansökan med epost till info@siografen.se tillsammans med intyg om försumbart stöd 

för Små- och medelstora företag 

2. Ansökan granskas av programkontoret 

3. Beslut om bidrag (inom 2 veckor) 

4. Resan genomförs 

5. Slutrapport skickas till info@siografen.se, inklusive med kopia på kvitton och resehandlingar, 

och kontouppgifter. 

6. Bidraget betalas ut 
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