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Viktiga datum

Öppningsdatum 15 januari 2019

Sista ansökningsdag  6 mars 2019 klockan 14:00

Senaste beslutsdatum  2 maj 2019

Projektstart tidigast  3 maj 2019

Projekt avslutas senast  3 februari 2020 



Social innovation

- Med social innovation menar vi nya 

smarta lösningar och samarbeten för 

positiva sociala samhällseffekter. 

- Det kan vara inom arbetslöshet, psykisk 

ohälsa, åldrande befolkning, segregation, 

utanförskap etc. 

- De som berörs av ett problem involveras i 

formuleringen och lösningen av det.

- Huvudsyftet med lösningen är själva 

samhällsnyttan. Samhällsnyttan är inte 

en bieffekt.

VAD MENAR VI?



Vi vill bana väg för 
innovationer som, genom att 
utmana befintliga strukturer 

och system, bidrar till positiva 
samhällseffekter i Sverige





- Primär intention att skapa positiva samhällseffekter

- Sprids och gagnar många

- Ändrar sättet att tänka hos människor, organisationer, samhällen för att på så vis 

råda bukt på gemensamma sociala problem

- Inkluderar användare såväl som kunder och andra mottagare i att definiera behovet 

och verifiera möjliga lösningar

- Drivs i samarbete mellan relevanta behovsägare/relevanta partners för finansiell 

såväl som social hållbarhet och generaliserbarhet 

- Har långsiktiga perspektiv och en varaktighet som sträcker sig längre än till ett 

projekt

Utmärkande drag



Projektexempel:

Kraftens Hus
- SOCIAL INNOVATION AV, MED OCH 

FÖR CANCERBERÖRDA

Här samlas samhällets resurser för alla 

som på olika sätt drabbas av ett 

cancerbesked för att underlätta 

cancerberördas vardag. 

Projektet leds av Kraftens Hus Sjuhärad 

tillsammans med Chalmers Tekniska 

Högskola AB.



Digital innovation för unga och 
socialtjänsten

Projektexempel:

Meet Sweden & Kollen
- DIGITAL INNOVATION FÖR UNGA 
OCH SOCIALTJÄNSTEN

En digital lösning som tagits fram och 
testas i medskapande processer för att 
hjälpa unga, nyanlända och 
ensamkommande i deras kontakter med 
olika myndigheter. 

Projektet leds av Stiftelsen Svensk 
Industridesign tillsammans med PwC
Strategy och Sweden AB



Projektexempel:

SWINGA
- MODELL FÖR EN SOCIALT HÅLLBAR 

DELNINGSEKONOMI

Underlättar för grannar att låna verktyg, 

fritidsutrustning och andra 

konsumentprodukter av varandra, en 

modell för hur delningsekonomin i stort 

kan bli mer jämlik och hållbar.

Projektet leds av Swinga Bazaar

tillsammans med ABF Värmland



Vem är erbjudandet till för?

- Till dig som vill utveckla och testa en lösning på ett samhällsproblem

- Till dig som drivs av ”impact first” inte ”profit first”, samhällsnyttan ska stå i 

centrum

- Sociala entreprenörer eller intraprenörer i nya eller etablerade företag, idéburna 

organisationer och offentlig verksamhet. 

- Bara juridiska personer kan söka. T.ex. inte enskilda firmor eller privatpersoner.



Finansiering

- Ni kan söka upp till 300 000 kronor för att utveckla och testa en lösning i cirka 9 

månader

- Ni behöver inte medfinansiering, 100 % kan gå till ert företag, förening etc.

- Projekt som beviljats bidrag i steg 1 kan söka ytterligare finansiering (500 000 –

3 000 000 kr i två år) för nyttiggörande och skalning i steg 2.



Ni kan söka finansiering för… 

- Relevanta aktiviteter för utveckling och test av den tänkta varan, tjänsten, 

metoden, affärsmodellen eller arbetssättet i användarrelevant miljö för att stärka 

lösningens potential att lösa sociala behov.

- Relevanta aktiviteter för utveckling och test av samarbetsmodeller, 

finansieringsmodeller och affärsmodeller för att skapa en ekonomiskt hållbar och 

skalbar lösning. 



Ni kan inte söka finansiering för…

- Förstudier (ett behov och en möjlig lösning ska ha identifierats och formulerats 

innan ansökan skickas in)

- Forskningsstudier  

- Verksamhetsstöd (finansiering av befintlig ordinarie/löpande verksamhet)

- Kortsiktiga projektinitiativ (ni ska ha långsiktiga ambitioner)

- Projekt där samhällsnyttan är sekundär affärsnyttan

- Projekt som i första hand möter miljöutmaningar i Agenda 2030 utan ett socialt 

angreppssätt



Vad kan man använda pengarna till?
Stödberättigande kostnader:

- Personalkostnader

- Kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och under den 
tid som de används för projektet

- Kostnader för konsulter och licenser m.m.

- Övriga direkta kostnader samt indirekta kostnader  

- För villkor, begränsning och omfattning för respektive kostnadsslag se Guide till 
Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader (särskilt §6.1). 

- Läs mer i Utlysningstexten! 
https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2016-
04866/omgangar/utlysningstext-steg-1-2019_final.pdf904548.pdf

https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2016-04866/omgangar/utlysningstext-steg-1-2019_final.pdf904548.pdf


Förutsättningar för att bedöma er 
ansökan
- Samtliga projektparter ska vara juridiska personer 

- Om projektparten/projektparterna förekommer med en ansökan i Innovativa 

Startups 2019, eller tidigare beviljats stöd i Innovativa Startups, kommer 

eventuell ansökan till Social innovation – utveckla och testa inte att bedömas 

- Ansökan är skriven på svenska eller engelska 



Ansökan bedöms av experter
DE UTGÅR UTIFRÅN UTLYSNINGENS KRITERIER. EXPERTERNA 

LÄMNAR EN REKOMMENDATION OM BEVILJANDE. 

Potential
Genom-

förbarhet
Aktörer / 

team



Kan man söka för ett internationellt 
projekt?
- Vinnova arbetar med att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland dvs 

nyttan av din idé ska i första hand uppstå i Sverige.

- Men om din idé i ett senare skede skalar upp eller sprids internationellt så är det 

positivt. 



Ord och roller

- Projektpart = alla organisationer som samarbetar i projektet

- Projektparts godkännande = ett dokument där varje projektpart åtar sig att göra det som 

de har beskrivit i ansökan

- Koordinerande projektpart = den projektpart som är ansvarig för kontakten med Vinnova

- Projektledare = den person som kopplas till projektet i Intressentportalen

- Bidragsmottagare = de projektparter som får del av finansieringen

- Stödnivå = Vinnovas bidrag i procent, räknat på de stödberättigande kostnaderna

- Andra finansiärer = Utöver Vinnova kan det också finnas andra finansiärer.

- Egen finansiering = den andel av kostnaderna som inte täcks av Vinnovas bidrag eller 

andra finansiärer



SOCIALINNOVATION@VINNOVA.SE

Frågor – maila oss!

Daniel Rencrantz Max Parknäs Andrea Råsberg Judit Wefer Anna Edwall Sara Hugosson

Åsa Finth och Jenny Sjöblom (ej i bild)



TACK!

Vinnova fb.com/Vinnovase@VinnovaseVinnova.se


