
FAQ 
Etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer  

 

Texten kommer att uppdateras när Vinnova får fler frågor som är relevanta att presentera. 

 

Läs gärna följande dokument som en förberedelse: 

• Vinnovas allmänna villkor för finansiering 
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-
villkor/dokument/allmanna-villkor-2019-flera-pp-bil-1.pdf 
 

• Vinnovas stödberättigande kostnader 
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-
villkor/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-om-stodberattigande-kostnader.pdf  
 

• Statligt stöd för projektparter med ekonomisk verksamhet 
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 
 

• Information kring hur man fyller i en ansökan 
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/sa-har-fyller-du-i-ansokan/ 

 

1. Kommer Vinnova att ha en till utlysning inom programmet Visionsdriven hälsa?  

Vi kan inte utlova det i nuläget. Dock är vi ganska säkra på att vi i framtiden kommer att ha 
satsningar där det kommer finnas möjlighet att på liknande sätt arbeta för att förändra på 
systemnivå, och arbeta långsiktigt mot gemensamma visioner. 

2. Är det möjligt att skicka in en ansökan om man inte har sökt medel för planeringsprojekt? 

Ja. 

3. Ska det vara ett visst antal projektparter som söker eller en viss typ av aktörer?  

Vi har inte satt begränsningar kring hur många projektparter som ska ingå, inte heller vilken typ 
av aktörer (till exempel företag, akademi, civilsamhälle, hälso- och sjukvård) som ska delta. Det 
viktiga är att projektparterna är relevanta och trovärdiga i förhållande till den vision och de 
delmål som presenteras. 

4. Vad är det för skillnad på Visionsdriven hälsa och Utmaningsdriven innovation? 

https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/allmanna-villkor-2019-flera-pp-bil-1.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/allmanna-villkor-2019-flera-pp-bil-1.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-om-stodberattigande-kostnader.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-om-stodberattigande-kostnader.pdf
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/sa-har-fyller-du-i-ansokan/


Båda utlysningarna strävar efter att lösa samhällsutmaningar. Inom Visionsdriven hälsa vill vi 
skapa långsiktiga miljöer som fortsätter även efter de fem åren som Vinnova planerar att 
finansiera miljöerna. Visionsdriven hälsa har tydligt fokus på att arbeta efter en övergripande 
vision, så som Nollvisionen i trafiken. Visionen ska samla olika typer av aktörer som kan bidra på 
olika sätt för att nå visionen. Visionsdriven hälsa har ett tydligare fokus på att uppnå långsiktig 
omställning på systemnivå.  

5. Vad är det för skillnad på Visionsdriven hälsa och strategiska innovationsprogram?  

De strategiska innovationsprogrammen har en bredare agenda för att samla svensk life science, 
medan Visionsdriven hälsa syftar till att arbeta efter en vision som projektparterna själva tagit 
fram. De strategiska innovationsprogrammen sätter agendan för utlysningar som Vinnova sedan 
genomför och beslutar. De visionsdrivna miljöerna kommer inte att arbeta med utlysningar utan 
driva specifika projekt som projektparterna tycker är bäst lämpade för att nå visionen.  

6. Behöver vi avtal mellan projektparterna?  

Ja, ni behöver ett avtal som reglerar arbetet som ska utföras av de projektparter som ska 
koordinera miljön. Dessutom behöver ni troligtvis skriva separata avtal för de insatser som 
kommer att bedrivas inom miljön. Projektavtal ska innehålla projektparternas inbördes 
åtaganden, villkor om rätt till projektresultat, bakgrundsinformation och annat av betydelse för 
samarbetet. Läs mer i Vinnovas allmänna villkor § 1.4 och Vinnovas guide till projektavtal. 
Vid ingående av projektavtal vänligen beakta utlysningens syfte, utformningen av det projekt 
som ska utföras och den flexibilitet som behövs, till exempel till- och frånträde av projektparter. 

7. Vi ska formulera en verksamhetsplan för två år. Går den att ändra om vi upptäcker att vi 
vill modifiera den innan de två åren har gått?  

Ni kan göra en begäran om ändring i vår portal. Ofta går det bra att göra mindre ändringar under 
projektets gång i dialog med er handläggare. Det kan också gå att ta in nya projektparter under 
de första två åren om det är väl motiverat.  

8. Hur mycket hjälp kan vi få av Vinnova under ansökningstiden?  

Vinnova hjälper inte till i utformningen av ansökan. Det går dock bra att kontakta oss för att 
diskutera utlysningstexten och syftet med utlysningen.  

9. Behöver visionen vara formulerad när vi skickar in ansökan?  

Ja. 

10. Vad menar ni med miljö och samverkansform?  

Med miljö menar vi den flexibla långsiktiga samverkansformen bestående av aktörer som 
tillsammans arbetar med att fokuserat, och med uppställda delmål, nå visionen. Miljön är alltså 
en kombination av ett visionsdrivet arbetssätt och en samling relevanta aktörer som organiserar 
sig på ett lämpligt sätt, i en samverkansform. Det är viktigt att miljön arbetar transparent och 
kommunicerar så att fler aktörer blir intresserade av att arbeta mot visionen.  

Det handlar om en hälsoutmaning på nationell nivå. Att genom en tydlig och engagerande vision 
attrahera olika aktörer i samhället för att få till en systeminnovation på teknisk, social och 
organisatorisk nivå. Det är detta vi åsyftar när vi nämner att etablera en miljö, som alltså inte i 
första hand behöver vara ett fysiskt centrum utan mer en virtuell samling av aktörer som jobbar 
mot visionen.   

https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/allmanna-villkor-2019-en-pp-bil-3.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/avtalsguide-190508.pdf


11. Kan Vinnova delta aktivt i de visionsdrivna miljöerna, till exempel genom att vara med i 
styrelse/styrgrupp eller liknande?  

Nej, Vinnovas handläggare fungerar endast som observatörer i dessa sammanhang. Vi kommer 
vilja följa arbetet i de miljöer vi finansierar.  

12. Kan miljön utveckla EN typ av lösning, till exempel en digital lösning, för att nå visionen?  

Vi tänker oss att det är nödvändigt att miljöerna arbetar med en rad olika lösningar och 
innovationer för att ta sig an komplexa hälsoutmaningar i samhället. Det kommer till exempel 
behövas sociala, tekniska, processinriktade och organisatoriska innovationer för att nå visionen. 
Därför tror vi inte att EN lösning är lämplig. 

13. Är utlysningen öppen för alla?  

Ja, den är öppen för olika typer av aktörer, dock kan endast juridiska personer söka bidrag. 

14. Måste alla delmål vara klara när ansökan skrivs?  

För de första två åren behöver man ha klart för sig vilka delmål man vill arbeta med för att 
uppnå visionen. Man har chans att förnya delmålen efter de olika etapperna. Första etappen är 2 
år, den andra 1,5 år och den tredje och sista 1,5 år.  

15. Hur mycket stöd av mindre betydelse (de minimis) kan lämnas? 

En organisation kan beviljas stöd av mindre betydelse (de minimis) med sammanlagt högst 
200 000 EUR under de tre senaste beskattningsåren (räkenskapsåren) från olika bidragsgivare. 
Det är endast stöd som utgör stöd av mindre betydelse (de minimis) som ska tas med i intyget, 
inte andra bidrag som lämnats enligt till exempel GBER. Mall för intyget finns på Vinnovas 
hemsida. 

16. Vilken växelkurs ska användas vid beräkning av de minimis-taket om 200 000 EUR? 

Växelkursen som ska användas är EU-kommissionens växelkurs som publiceras i Official Journal 
(OJ) Serie C vid dagen för beviljandet av bidraget. 

17. Vad är ett företag ur statsstödsperspektiv? 

En enhet som bedriver ekonomisk verksamhet är ett företag enligt statsstödsreglerna. Det är 
inte avgörande vilken rättslig form (till exempel AB, HB, förening, stiftelse, enskild firma/ fysisk 
person) verksamheten har, hur den finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har 
ett vinstsyfte. Vinnova ger inte bidrag till enskild firma/fysisk person. 

18. Vad är ekonomisk verksamhet? 

All verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad. Det är 
organisationen själv som ytterst kan besvara och är ansvarig för bedömningen av om de bedriver 
ekonomisk verksamhet eller inte. 

Exempel: 
Hoppa Häst är en ideell förening som låter barn och vuxna rida hästar på helgerna helt gratis för 
att främja friluftslivet. Föreningen har inget vinstsyfte men erbjuder en tjänst på en marknad, 
dvs den tillhandahållna tjänsten konkurrerar med andra organisationer som också kan erbjuda 
samma typer av tjänster. Föreningen anses således bedriva ekonomisk verksamhet enligt 
statsstödsreglerna trots att det är en ideell förening och att det inte finns ett vinstsyfte. 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html


19. Det står i utlysningstexten att projektstart är den 15 november, måste man starta då?  

Ja, formellt startar projektet den 15 november. 

20. Hur mycket egen finansiering eller egen tid behöver aktörer gå in med? 

Vinnova har i den här utlysningen inte ställt några krav på hur detta ska se ut. Dock ska det efter 
fem år finnas en långsiktig plan för hur miljön ska kunna finansieras.  Ansökan kommer att 
bedömas utifrån att den beskriver potentialen att skapa en ekonomisk modell för långsiktig 
verksamhet. Det är därför lämpligt att ha en idé om hur detta ska gå till och det blir förstås 
trovärdigt om man redan nu har aktörer som tror på detta och vill satsa tid eller pengar. I 
utlysningstexten står: ”Vinnova kan finansiera upp till 100 procent av de totala stödberättigande 
kostnaderna. Avsikten är att Vinnovas finansiering trappas ner under etapp 2 och etapp 3. Efter 
fem år ska en långsiktig plan för finansiering av miljön kunna presenteras.” Vinnova kan 
finansiera 100 % under förutsättning att det endast finns aktörer som bedriver icke-ekonomisk 
verksamhet och organisationer som kan beviljas försumbart stöd.  

21. Hur betalar Vinnova ut bidraget i projekten?  

Vinnova betalar ut bidraget till projektkoordinatorn som sedan fördelar pengarna till övriga 
projektparter. 

I beslutet om bidrag sätter Vinnova upp en betalningsplan. Utbetalningar sker flera gånger per 
år, vanligtvis efter att vi granskat och godkänt lägesrapporterna som ni skickar in till Vinnova. 
Genom lägesrapporterna följer vi upp utvecklingen i projektet och även projektets upparbetade 
kostnader. 

 

 

 

 

 


