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1 Erbjudandet i korthet
För att främja internationell samverkan för forskning, utveckling och innovation
kan svenska aktörer söka finansiering för industridrivna klusterprojekt 1. Med
klusterprojekt menas internationella samarbeten mellan stora och små företag,
institut och akademi som ska stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster 2 är
tematiska finansieringsprogram med syfte är att främja internationell samverkan
och stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster initieras av europeisk
industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Klustren drivs av
aktörerna tillsammans.
Vinnova kan erbjuda svenska deltagare som fått en Eureka-label, det vill säga ett
godkänt projektförslag inom något av Eurekas kluster, att skicka in en gemensam
ansökan om finansiering. Innovationsprojekt som finansieras inom utlysningen
ska bidra till samhällsnytta och hållbar utveckling i Sverige, samt bidra till ökad
konkurrenskraft för svenskt näringsliv.
Utlysningarna görs oftast av Eurekas olika kluster men ibland görs så kallade
klustergemensamma utlysningar på olika gränsöverskridande teman. Dessa
utlysningars tillvägagångssätt kan skilja sig från det som beskrivs i detta
dokument. Det är viktigt att du tar reda på hur just den individuella utlysningen
går till med avseende på till exempel vilka steg som ansökningsprocessen består
av, när projekten får en Eureka-label och när den nationella ansökan ska skickas
in. I övrigt tillämpar Vinnova samma regler som beskrivs i detta dokument med
avseende på, bland annat, bidragsnivåer, vilka kostnader vi kan finansiera och hur
vi bedömer projekten.
Vinnova har en årlig bidragsbudget om cirka 100 miljoner kronor för
klusterprojekt inom Eureka, för att finansiera både pågående och nya projekt.
Vinnova delfinansierar projekten med totalt mellan 5 och 15 miljoner kronor.
Projekten innehåller alltid små och medelstora företag (SMF) och löper oftast
över tre år.
•

1
2

Små och medelstora företag, som bedriver ekonomisk verksamhet och
omfattas av EU:s definition av ett SMF, kan beviljas bidrag med upp till
50 procent av sina stödberättigande kostnader.

www.vinnova.se/m/eureka/kluster/
www.network.org/countries/sweden/Clusters/
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•

Stora företag och andra organisationer, som bedriver ekonomisk
verksamhet men inte omfattas av EU:s definition av ett SMF, kan beviljas
bidrag med upp till 30 procent av sina stödberättigande kostnader.

•

Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan beviljas bidrag med upp
till 100 procent av sina stödberättigande kostnader.

Vinnovas medfinansiering kan max utgöra 50 procent av hela det svenska
konsortiets stödberättigande kostnader.
Om det svenska konsortiet består av ett flertal organisationer så ska det ha en bra
representation av SMF och arbetsinsatsen i tid från de deltagande företagen ska
vara minst 60 procent av det svenska konsortiets totala arbetsinsats.

Ansökan till Eureka-klusterprojekt sker i flera steg
Vanligtvis ser ansökningsprocessen ut som nedan. Den kan dock skilja sig
mellan olika utlysningar, så det är viktigt att du tar reda på hur varje enskild
utlysning går till.
•

Först skickar ni en skiss, en så kallad project outline (PO), till utvalt
kluster.

•

Klustret och Vinnova bedömer ansökan och om den håller tillräckligt hög
kvalitet erbjuds ni att skicka in en fullständig ansökan (full project
proposal eller FPP).

•

Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet bedöms och de
ansökningar som blir godkända får så kallad Eureka-label. Det innebär att
de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till
respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det
svenska konsortiet bjuds in att skicka in en ansökan till Vinnova.
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Baserat på den internationella (FPP) och den nationella (Vinnova)
ansökningen samt en projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning
om projektet får finansiering eller inte. Notera att ansökan om svensk
finansiering kan bli avslagen trots att klusterprojektet har en giltig Eurekalabel och bjudits in till intervju på Vinnova.

Följande datum gäller för utlysningen:
De olika Eureka-klustren har egna utlysningar med specifika öppnings- och
stängningsdatum för skiss (PO) och fullständig ansökan (FPP).
Ansökningsspråk:
Svenska eller engelska

Kontakter
Kontaktpersoner för utlysningen:
Utlysningsansvarig Frédéric Pillot
08-473 32 01
frederic.pillot@vinnova.se
CELTIC-NEXT
Marlene Häggström
08-473 30 33
marlene.haggstrom@vinnova.se

Xecs
Frédéric Pillot
08-473 32 01
frederic.pillot@vinnova.se

ITEA4
Susanne Liljeblad
08-473 32 49
susanne.liljeblad@vinnova.se

SMART
Tove Jaensson
08-473 30 57
tove.jaensson@vinnova.se

Administrativa frågor:
Julia Engström
08-473 30 12
julia.engstrom@vinnova.se
Kontakt angående ansökningstjänsten (Intressentportalen):
Vinnovas IT-support
Tel: 08-473 32 99
helpdesk@vinnova.se
Aktuell information om utlysningen finns på www.vinnova.se/m/eureka/kluster/.
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Klusterprojekt inom Eureka är internationella samverkansprojekt med ett starkt
industriengagemang och som fokuserar på industrins behov. De är strategiskt
viktiga för Sveriges näringsliv och utgör en viktig del i Vinnovas satsning på
internationalisering.
Samverkan mellan engagerade innovativa stora och små företag och starka aktiva
universitet, högskolor och forskningsinstitut är en viktig nyckel till framgångsrika
klusterprojekt. Projekt som finansieras inom utlysningen ska bidra till ökad
konkurrenskraft och tillväxt för svenskt näringsliv. Långsiktigt ska projekten bidra
med att demonstrera eller ta fram hållbara lösningar på samhällsutmaningar.
En annan aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och
män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över
projekten.
Jämställdhet återfinns i Agenda 2030, som ett mål i sig, men även som ett
perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål då det är en förutsättning för
hållbar utveckling.
Med denna utlysning vill vi
•

skapa förutsättningar för företag att stärka sin konkurrenskraft och tillväxt
på lång och kort sikt, både nationellt och internationellt, genom projekt
som på ett tydligt sätt skiljer sig från ordinarie utveckling av företagets
befintliga produkter, tjänster eller processer.

•

skapa förutsättningar för företag att satsa på utveckling av hållbara
innovationer, det vill säga nya produkter, tjänster och processer som bidrar
till att uppfylla ett eller flera av målen för hållbar utveckling i Agenda
2030.

•

ge svenska organisationer möjlighet till strategiska partnerskap med
ledande internationella aktörer och erbjuda en arena för nätverkande.

•

ge svenska organisationer möjlighet att ta fram ny kunskap och utveckla
andra unika tillgångar och möjlighet att aktivt bidra till internationella
standarder.

•

verka för en diversifierad och jämställd näringslivs- och
samhällsutveckling som gör Sverige till ett internationellt föredöme 3.

Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss:
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/

3
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Förväntade resultat av avslutat projekt är exempelvis prototyper och
demonstratorer, samt bidrag till internationella standarder.
Effekter av implementerade projektresultat är exempelvis nya produkter, nya
affärsmöjligheter, kompetensuppbyggnad och standardisering som är relevanta för
svenskt näringslivs konkurrenskraft och kompetensförsörjning.
Eureka-kluster
Eureka-kluster är europeiska nätverk med offentlig-privata partnerskap med brett
industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller
standardiseringsprocesser. Nätverken är strategiska och tematiska initiativ som
initierats av europeisk industri. Det finns Eureka-kluster som riktar sig mot olika
branscher.
Inom Eureka-klusterprojekt samarbetar minst två oberoende organisationer från
minst två länder med att utveckla nya tekniker, tjänster, eller standarder med stor
betydelse för den europeiska konkurrenskraften.
Hållbarhet och jämställdhet
Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom innovation. Förbättrade
förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar
utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet
att nå målen.
Läs mer om Vinnovas arbete för att nå de globala målen:
https://www.vinnova.se/agenda2030
Se exempel på hur företag bidrar till de globala målen:
https://www.globalamalen.se/for-foretag/inspiration/
Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå
målen i Agenda 2030 och skapa lösningar på systemnivå. Med denna utlysning
vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya
lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.
Att tillvarata hela befolkningens kunskaper och kompetenser är en förutsättning
för innovation och hållbar samhällsutveckling.
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030,
som ett mål i sig men även som ett perspektiv som ska genomsyra arbetet med
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alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat
till två huvudsakliga aspekter.
En aspekt handlar om att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av
bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Den andra handlar om att
analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller
genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

3 Vem riktar sig utlysningen till?
Svenska konsortier som fått en Eureka-label för sin Eureka-klusteransökan kan
inbjudas att komma in med en ansökan om nationell medfinansiering.

4 Vad finansierar vi?
Aktiviteter det går att söka finansiering för
Vinnovas bidrag ska främst finansiera aktiviteter inom forskning, utveckling och
innovation inom industridrivna flexibla internationella samverkansprojekt på
företag, universitet, högskola eller forskningsinstitut. Det kan också användas för
internationell och nationell projektledning av Eureka-klusterprojekt.
Se avsnitt 8.1 för information om stödnivåer för respektive kategorier.
Stödberättigande kostnader
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. 4 Reglerna styr bland
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom
bidrag. Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli
återbetalningsskyldig. Mer information om stödberättigande kostnader finns i
Vinnovas allmänna villkor.
Inom ramen för detta erbjudande är följande kostnader stödberättigande:
•

Personalkostnader

•

Avskrivningskostnad för instrument, utrustning och byggnader i den
utsträckning som de tas i anspråk för projektets genomförande

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
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•

Kostnader för konsulttjänster och licenser i den utsträckning de
uppkommer under projekttiden och som en direkt följd av projektets
genomförande. Vinnova ska i förväg informeras om och godkänna
kostnader för konsulttjänster.

•

Övriga direkta kostnader, exempelvis förbruknings- och insatsmaterial,
avgifter till Eureka-klustersekretariatet samt resekostnader

•

Indirekta kostnader i den utsträckning som företaget har sådana för
projektet. Påslag för indirekta kostnader ska motsvara verkliga
kostnader hos företaget och får uppgå till maximalt 30 procent av de
stödberättigande personalkostnaderna

För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den:
•

Vara verklig och reviderbar

•

Bäras av sökande företag

•

Ha uppkommit under projekttiden

•

Vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och
god redovisningssed

Redovisning av projektkostnaderna ska vara särskiljbar från företagets övriga
transaktioner. I dokumentet ”Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande
kostnader” 5 kan ni fördjupat se vilka kostnader som betraktas som
stödberättigande och principerna för hur dessa kostnader ska beräknas.

5 Hur stort bidrag ger vi?
För beviljade Eureka-klusterprojekt finns en årlig bidragsbudget om ca 100
miljoner kronor hos Vinnova. Vinnova delfinansierar projekten med totalt mellan
5 och 15 miljoner kronor och projekttiden är cirka 3 år.
•

Små och medelstora företag, som bedriver ekonomisk verksamhet och
omfattas av EU:s definition av ett SMF, kan beviljas bidrag med upp till
50 procent av sina stödberättigande kostnader.

•

Stora företag och andra organisationer, som bedriver ekonomisk
verksamhet men inte omfattas av EU:s definition av ett SMF, kan beviljas
bidrag med upp till 30 procent av sina stödberättigande kostnader.

Guide stödberättigande kostnader -1 januari 2019.docx uppdatering inför 2020 200206 (002)
(vinnova.se)
5
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Universitet 6, högskolor och forskningsinstitut kan beviljas bidrag med upp
till 100 procent av sina stödberättigande kostnader.

Små och medelstora företag
Stora företag
Universitet och högskolor
Forskningsinstitut
Hela det svenska konsortiets
stödberättigande kostnader

Maximalt antal
anställda
Maximalt 249
anställda
> 249 anställda
-

Maximal
omsättning
Maximal 50
miljoner euro
-

Vinnovas maximala
medfinansieringsandel
50 %
30 %
100 %
100 %
50 %

Se EU-kommissionens dokument ”Användarhandledning om definitionen av
SMF-företag” för att avgöra om ditt företag klassas som ett SMF eller ett stort
företag 7 8. Notera exempelvis att hänsyn tas till om företaget ingår i en nationell
eller internationell koncern.
Vinnovas medfinansiering kan max utgöra 50 procent av hela det svenska
konsortiets stödberättigande kostnader.
Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan överväga att söka en lägre
bidragsnivå än 100 procent. Detta för att deltagande svenska företag ska kunna
söka en tillräckligt hög bidragsnivå för sina kostnader.

6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:
•
•
•

Ansökan ska ha en Eureka-label.
Det svenska konsortiet ska innehålla minst ett SMF.
Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in.

För SMF, måste det enskilda företaget visa att nedanstående krav är uppfyllda när
den svenska ansökan skickas in till Vinnova:
•

Bolaget ska ha minst 1,0 miljoner kronor i nettoomsättning enligt senaste
årsredovisningen. I nettoomsättning räknas inte offentliga bidrag från
exempelvis Vinnova eller EU.

Kan även gälla forskning på sjukhus.
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eudefinition-smf.pdf
8
EU SME self-assessment questionnaire
6
7
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Bolaget ska ha ett antal anställda som motsvarar minst tre
heltidsekvivalenter.

Ovan krav gäller även sökande företag som vill delta som helt självfinansierade
parter.

7 Bedömning av inkomna ansökningar
Vad bedömer vi?
Bedömning av Eureka-klusteransökningar sker i flera steg, se avsnitt 7.2 och 9.
Vid den internationella utvärderingen som görs för att projektet ska få en Eurekalabel, bedöms både den svenska delen av den internationella ansökan (steg 3 och 5
i bild 1) och den ansökan som skickas in till Vinnova (steg 7) med hjälp av
följande kriterier.
Svenska ansökan kompletterar den internationella vad gäller underlag för
bedömning av kriterier markerade med *.
Potential (vikt 40%)
•
•
•
•
•

Grad av nyttiggörande/exploatering av projektresultaten genom svenska
företag enligt tydliga mätbara indikatorer (KPI:er).
Projektets potential att leda till ökad konkurrenskraft och tillväxt hos
deltagande svenska företag
Projektets relevans och potential för att gynna svensk konkurrenskraft och
tillväxt ur ett bredare perspektiv, exempelvis genom effekter från skapande
av standarder, plattformar, ledande kompetens med mera
Värdet i det utbyte som kommer från det internationella samarbetet
Potential att bidra till samhällsnytta samt hållbar utveckling i enlighet med
Agenda 2030

Aktörer (vikt 20%)
•
•
•
•

Svenska konsortiets trovärdighet att kunna genomföra större
internationella projekt
Hur väl positionerade de svenska konsortiemedlemmarna är i värdekedjan
för att se till att resultaten kommer att nyttiggöras antingen kommersiellt
eller genom bidrag till interoperabilitet och standarder
Projektet ska vara industridrivet och ha ett aktivt deltagande och
engagemang från svenska företag
Projektkonstellationens tillgång till relevant hållbarhetskompetens
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Genomförbarhet (vikt 30%)
•
•
•
•
•
•

Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet
Angreppssätt, organisering och involvering av projektparter och relevanta
aktörer inklusive användare/kunder/kravställare
Relevans och trovärdighet i riskbedömningen
Trovärdig och realistisk plan för nationellt och internationellt samarbete
Tydlig beskrivning för hur projektresultaten ska spridas till andra aktörer
Hur väl relevanta hållbarhetsaspekter har integrerats i projektplanen

Jämställdhet (vikt 10%)
•
•
•

Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet
Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen
Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning,
inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

Hänsyn tas också till hur väl balanserat det internationella och det svenska
konsortiet inom Eureka-klusterprojektet är:
•

•

•
•
•
•

Om det svenska konsortiet består av ett flertal organisationer så ska det ha
en bra representation av SMF och arbetsinsatsen i tid från de deltagande
företagen ska vara minst 60 procent av det svenska konsortiets totala
arbetsinsats.
Totalbudget för det svenska konsortiet ligger ofta på 10–30 MSEK. Vi
finansierar även projekt med mindre svenska konsortier som har möjlighet
att ingå i en konkurrenskraftig internationell värdekedja.
Insatsen ska vara väl motiverad av vad man vill åstadkomma i projektet.
En vanlig arbetsinsats för deltagande företag är minst 1 personår per
projektår för stora företag men arbetsinsatsen kan vara mindre för SMF.
Det är viktigt att deltagande SMF har kapacitet att genomföra sin del av
projektet.
Svensk internationell projektledning eller arbetspaketsledning bedöms som
positivt.
För det internationella konsortiet så bör inget lands totala kostnader stå för
mer än 60 procent av projektbudgeten.
För företag som tidigare fått finansiering från Vinnova kommer
genomförande och utfall av föregående projekt att vägas in i vårt beslut.
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Hur bedömer vi?

Bild 1. Ansökan till Eureka-klusterprojekt sker i fler steg.

Ansökan till ett Eureka-kluster sker i flera steg, se bild 1. Inom klustren anordnas
projektutlysningar, oftast i två steg, och dessa publiceras på klustrens respektive
webbplatser. Ibland görs så kallade klustergemensamma utlysningar och då kan
ansöknings- och bedömningsprocessen se annorlunda ut.
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Internationell bedömning (steg 3-6):
Vinnova deltar vid bedömningar av internationella klusteransökningar vid
respektive Eureka-kluster (ITEA4, CELTIC NEXT, Xecs eller SMART). Dessa
bedöms enligt respektive klusters kriterier, där fokus ligger på industridrivna
forsknings- och innovationsprojekt.
Först bedöms en projektskiss, en project outline (PO) av klustrets
industrirepresentanter samt respektive lands finansierande myndighet, däribland
Vinnova. Om utfallet i denna bedömning blir positiv, får projektet gå vidare i
processen och får skicka in en fullständig internationell projektansökan, en full
project proposal (FPP).
FPP bedöms på samma sätt som PO, dvs av både industrirepresentanter och
finansierande myndigheter.
Vinnova använder sig vid denna bedömning av förordnade oberoende bedömare.
Om både industrirepresentanterna och de finansierande myndigheterna är positiva
till projektet får projektet en Eureka-label. Efter detta är projektet godkänt för att
gå vidare och skicka in nationella ansökningar till respektive lands finansierande
myndighet.
Nationell bedömning (steg 7-8):
Vinnova kan bjuda in det svenska konsortiet, att skicka in en gemensam ansökan
om finansiering för projekt som fått sin Eureka-label. Tidplan kommuniceras av
Vinnova.
Den svenska ansökan som skickas in till Vinnova bedöms av oberoende bedömare
och av medarbetare på Vinnova. För rekommenderade ansökningar bjuds svenska
deltagare också in till en intervju på Vinnova. Hela det svenska konsortiet
förväntas delta på intervjun. Efter intervjun gör Vinnova en helhetsbedömning
som ligger till grund för vårt slutgiltiga beslut.
Ansökningarna bedöms enligt bedömningskriterierna i avsnitt 7.1 och genom
klargörande frågor vid intervjun. Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna
ansökningar.
Notera att ansökan om svensk finansiering kan bli avslagen trots att
klusterprojektet har en Eureka-label och bjudits in till intervju på Vinnova.
Vinnova har som mål att fatta beslut inom tre månader efter det att projektet fått
en Eureka-label.
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Att ansluta till pågående klusterprojekt:
Det är möjligt för projektparter att ansluta till ett pågående klusterprojekt med
Eureka-label.
Svenska projektparter som önskar finansiering av Vinnova kontaktar
klusteransvarig person och anmäler intresse för att ansluta till ett pågående
klusterprojekt.
Det krävs att projektet har startat med minst två deltagande organisationer från två
olika länder och att projektet har haft sin officiella kick-off.
Den internationella projektkoordinatorn skickar sedan in en begäran om ändring
att lägga till fler projektparter i det internationella projektet till klusterkontoret.
När ändringsbegäran accepterats, bifogas den i ett mail till Vinnova från den
internationella projektkoordinatorn för det tänkta svenska projektkonsortiet.
Svenska projektdeltagare följer sedan processen för nationell bedömning (steg 78) och bedömningen sker i konkurrens med nya ansökningar.

8 Beslut och villkor
Om våra beslut
Bidrag beviljas med stöd av 9 § i vår förordning (2015:208) om statligt stöd till
forskning och utveckling samt innovation, det vill säga finansiering av forskningsoch utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 9. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är
stödberättigande.
För företag gäller att projektets aktiviteter ska ingå i någon av följande kategorier:
Industriell forskning eller Experimentell utveckling.
För universitet, högskolor och forskningsinstitut gäller kategori: Icke statsstöd.
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.
Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. 10 Villkoren innehåller
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning,
rapportering och nyttiggörande av resultat.
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-ochvillkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
9

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/
10
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För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda
villkor:
•
•

•
•

§ 1.1 Allmänna villkor gäller endast svenska Projektparter.
Villkoret om Projektavtal i § 1.4, Allmänna villkor anses uppfyllt när ett
konsortialavtal tecknats av samtliga parter i det internationella konsortiet.
Den svenska Koordinatorn ska bekräfta till Vinnova att avtalet har
undertecknats av samtliga parter.
I tillägg till § 6.2 st. 1, Allmänna villkor gäller för första utbetalning att
den svenska koordinatorn bekräftat till Vinnova att det internationella
projektet har startat med angivande av datum för när kick-off ägt rum.
I tillägg till de allmänna villkoren gäller följande. Projektet ska vara
representerat vid de seminarier eller programkonferenser som Vinnova
kommer att anordna under projekttiden. Kostnader för medverkan vid
sådant seminarium/programkonferens är en stödberättigande kostnad. Vid
behov ska projektet förse Vinnova med bild- och textmaterial för
projektkataloger, årsredovisningar och dylikt.

Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.
Utöver Vinnovas villkor, ska projektparterna också följa de villkor som ställts av
respektive kluster.
Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också
om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.
För projekt som beviljas bidrag kommer projektpresentationer att skickas in till
Vinnova.

9 Så här ansöker ni
Ansökan till ett Eureka-kluster sker i flera steg, se bild 1:
•

Först skickar ni en skiss, en så kallad project outline, till utvalt kluster.

•

Klustret och Vinnova bedömer ansökan och om den håller tillräckligt hög
kvalitet erbjuds ni att skicka in en fullständig ansökan.

•

Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet bedöms och de
ansökningar som blir godkända får så kallad Eureka-label. Det innebär att
de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till
respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det
svenska konsortiet bjuds in att skicka in en ansökan till Vinnova.
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Baserat på ansökningarna samt en projektintervju gör Vinnova en
slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

För att skicka in en gemensam ansökan om finansiering för svenska deltagare i ett
Eureka-klusterprojekt med Eureka-label fyller ni i ett webbaserat formulär i vår
ansökningstjänst (Intressentportalen). Denna nås via en länk i utskickad inbjudan
från Vinnova. Där bifogar ni även följande bilaga 11:
•

Projektbeskrivning enligt mall för den svenska delen av Eurekaklusterprojektet med tydligt fokus på hållbar utveckling och
tillväxtpotential för Sverige (se stycke 7.1)

Projekttitel ska vara Eureka klusternamn projektnamn
Exempel: Eureka ITEA4 THING
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på
begäran från oss.
Observera att du inte får påbörja projektet innan ansökan lämnas in och den har
blivit godkänd. Projektet får starta när minst två länder har beviljats finansiering.

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 ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna
röjs.

11

Mall för bilagan hittar du på vår webbplats: https://www.vinnova.se/m/eureka/kluster/

