
Impact Innovation
Nästa generation strategiska innovationsprogram



Målsättning
Impact Innovation är framtidens innovationsprogram 
som växlar upp omställningen till ett hållbart samhälle 
och stärker Sveriges globala konkurrenskraft. 

VAD Impact Innovation



Vad siktar vi på för programmet 
som helhet?

• Fåtal stora, strategiska och långsiktiga program för kraftfulla 
bidrag till viktiga samhällsutmaningar

• Systemperspektiv som förutsätter bred aktörsmedverkan som 
förmår utveckla spets 

• Aktörerna (ni!!) formulerar målsättningar 
tillsammans, identifierar aktiviteter och gör insatser mot 
gemensamma mål.

• Tillsammans säkrar och stärker vi internationell uppkoppling
och effekt.
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Vägen mot Impact Innovation
Process med olika delar som designas för att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för att forma och driva program som accelererar hållbar omställning.

Förberedelseprojekt Mobiliserings-
process

Utlysning

• Internationell koppling
• Formativ utvärdering och 

uppföljning
• Samverkan mellan 

myndigheter 
• etc

Uppbyggnad av individuella program inom Impact Innovation Genomförande av program inom Impact
Innovation

Utökad 
verktygslåda

Stödjande 
funktioner



Programmets riktning

FOKUS Impact Innovation



• Produktion, konsumtion och värdekedjor 
inom planetens gränser

• Attraktiva, välfungerande samhällen
• God och jämlik hälsa

FOKUS Impact Innovation



Missions

Utifrån en idé om vad som 
behöver lösas samla relevanta 
aktörer för att formulera 
gemensamma mål och identifiera 
vad som krävs för att ta sig dit.
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Vad händer nu?



Impact Innovation
Utlysning förberedelseprojekt



Stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna  
innovationsprogram.

Finansiering att:
• Etablera samarbeten inför en ansökan om program
• Formulera målsättningar, missions
• Ta fram analyser som underlag till en ansökan om program
• Delta i mobiliseringsprocess för 
nätverksbyggande
 lärande och dialoger 
etablering av nya arbetssätt kopplat till bland annat 

missions och systeminnovation. 
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Vad vill vi åstadkomma?



Vem kan söka?

• Aktörer som vill utveckla och vara med 
och bilda ett framtida innovationsprogram

• Vi har inget krav på antal parter men 
deltagande aktörers trovärdighet, 
förmåga och plan, för att mobilisera och 
engagera relevanta aktörer är en del av 
bedömningen
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Hur mycket?

• 1,5 miljoner kr per projekt i 8 månader

• Inget krav på medfinansiering

• Projektparter kan erhålla bidrag upp till den nivå stadsstödsregler
medger

• Det går också att söka stöd av mindre betydelse (de minimis)
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Höst 
2022

Utlysningen 
stänger 

30/11 2022

Vår
2023

Mobiliseringsprocess*

Utlysningen 
öppnar

1/9 2022

Bedömnings-
process

Vinter 
2023

Beslut och 
projektstart

6/2 2023

Höst
2023

* Mobiliseringsprocess: Arena där aktörer kan skapa nätverk, utveckla idéer och där lärande och dialoger sker

Tidsplan

Strategiska innovationsprogram

Utlysning 
Förberedelseprojekt

Infomöte
14/9 2022

Utlysning Program 
Impact Innovation



Urvalsprocess
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• Utlysningen stänger den 30 november kl. 14:00.
• Kontroll mot formella krav
• Varje ansökan som uppfyller de formella kraven 

värderas gentemot bedömningskriterierna av 
särskilt utsedda bedömare och interna sakkunniga 
från myndigheterna. 

• Energimyndigheten, Formas och Vinnova avgör 
tillsammans vilka projekt som ska beviljas 
finansiering

• Beslut meddelas senast 6 februari



Potentialkriterier
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I vilken utsträckning ansökan beskriver:

• Potential att genom den beskrivna systemförändringen bidra till 
lösningar inom ett eller flera av de tre utpekade utmaningsområdena

• Potential att genom systeminnovation bidra till global 
konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling

• Strategisk vikt för Sverige samt potentialen att stärka eller utveckla 
nya eller existerande svenska styrkeområden

(dvs. förberedelseprojektets potential att resultera i en framtida ansökan om innovationsprogram som ligger i 
linje med Impact Innovations syfte och mål). 



Aktörer
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I vilken utsträckning ansökan beskriver:

• Aktörernas trovärdighet och förmåga att mobilisera och engagera 
relevanta aktörer för att formulera gemensamma mission(s)

• Hur väl kompetens och kapacitet som är avgörande för projektets 
genomförande finns med

• Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, 
inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

(dvs. vilka projektparter och övriga aktörer är och hur samarbetet dem emellan organiseras för att genomföra 
projektet och nå projektets resultatmål).



Genomförbarhet
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I vilken utsträckning ansökan beskriver:

• Hur väl arbetssätt, organisering och involvering av projektparter och 
relevanta aktörer ger förutsättningar att formulera och förankra relevanta 
gemensamma mission(s)

• Hur väl aktiviteterna ger förutsättningar att mobilisera och planera för ett 
framtida program, samt engagera samarbetsparter som kompletterar 
varandra, inför en ansökan inom Impact Innovation

• Projektplanens och budgetens trovärdighet och realism

(dvs. hur projektet har utformats för att nå sina resultatmål). 



• Det är inte ett krav att ha helt färdiga/låsta aktörskonstellation för program eller 
planer på ingående aktiviteter men man ska beskriva sin roll i systemet och 
hur man planerar att arbeta för att etablera samarbeten, mobilisera och 
formera inför en ansökan om program inom Impact Innovation

• För att visa på relevansen för Impact Innovation ska man beskriva en 
systemförändring och förväntas också kunna beskriva hur den kopplar till de 
utpekande utmaningsområdena och satsningens syfte och målsättningar som 
finns beskriva i utlysningstexten

• Missions ska formuleras inom förberedelseprojektet och behöver inte vara en del 
av ansökan
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Vad förväntas av ett projektförslag?
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Kommer det komma fler möjligheter?
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Förberedelseprojekt inför 
nästa generation strategiska 
innovationsprogram

Aktörer som vill skapa en 
flexibel, långsiktig och 
aktörsdriven samverkansform

Maximalt 1,5 miljoner SEK kan 
sökas per projekt och 
projekttiden är cirka 8 mån

Besök utlysningswebben!

https://www.vinnova.se/e/forberedelseprojekt/forberedelseprojekt-nasta-generation-2022-01693/


Frågor
Utlysningsansvarig:
rebecca.hollertz@vinnova.se

Kontaktperson Formas:
louise.staffas@formas.se

Kontaktperson Energimyndigheten:
elinor.kruse@energimyndigheten.se

Projektledare på Vinnova:
karolina.winbo@vinnova.se
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Ny frågestund:
Preliminärt 27 oktober kl. 10-11

mailto:rebecca.hollertz@vinnova.se
mailto:louise.staffas@forams.se
mailto:elinor.kruse@energimyndigeheten.se
mailto:Karonlina.winbo@vinnova.se
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