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Vinnovas öppna API 

Vinnovas struktur 

 

Vinnova finansierar projekt inom ramen för olika program. Programmen riktar sig till aktörer i 

samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft. Exempel på aktörer är kunskapsintensiva 

företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet. Varje 

program har en eller flera utlysningar med en eller flera ansökningsomgångar.  

 Vinnovas öppna data får användas fritt utan avgifter eller andra begränsningar (Public Domain 

Mark).  

 Kontakt  

•Om öppna data: erik.boralv@vinnova.se 

•Om tekniken: support@vinnova.se 

•Om allmänna frågor: vinnova@vinnova.se 
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Beskrivning av APIerna 

Program 

Data.vinnova.se/api/program/2017-07-01 Hämta alla program ändrade 2017-07-01 eller senare. 

Data.vinnova.se/api/ program /2016-01034,2016-01035,… Hämta utvalda program. 

Kommaseparerad lista med diarienummer på program. 

Versioner av api’et 

Detta API har tillkommit i och med version 2.0.  

Det går att hämta specifika program genom en kommaseparerad lista med diarienummer. 

    { 

        "Diarienummer": "2015-02453", 

        "Titel": "Innovationsforskning", 

        "Beskrivning": "Innovationsforskning", 

        "TitelEngelska": "Innovation Research", 

        "BeskrivningEngelska": "Innovation Research", 

        "UtlysningDnrLista": [ 

            { 

                "DiarienummerUtlysning": "2015-02741" 

            }, 

            { 

                "DiarienummerUtlysning": "2015-02747" 

            }, 

            { 

                "DiarienummerUtlysning": "2015-02754" 

            }, 

            { 

                "DiarienummerUtlysning": "2016-03279" 

            } 

        ] 

    } 
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Utlysningar 

Data.vinnova.se/api/utlysningar/2017-07-01 Hämta alla utlysningar ändrade 2017-07-01 eller 

senare. 

Data.vinnova.se/api/utlysningar/2016-01234,2016-01235,… Hämta utvalda utlysningar. 

Kommaseparerad lista med diarienummer på utlysningar. 

Versioner av api’et 

Dagens version är v2.0 

I Version 2 så har ett api till tillkommit för ansökningsomgångar. Och det enda som visas i 

utlysningarnas api för ansökningsomgångarna är diarienumret. 

Från och med version 2.0 kan man även hämta specifika ärenden genom en kommaseparerad lista 

med diarienummer. 

Tidigare versioner är v1.0: Data.vinnova.se/api/v1/utlysningar/2017-07-01 

Detaljbeskrivning av fält i utlysningsapi’et  

    { 

        "Diarienummer": "2016-04962", Diarienummer = ärendets identitet 

        "DiarienummerProgram": "2013-00117", 

        "Titel": "Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017", 

        "Beskrivning": "Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017", 

        "TitelEngelska": "x", Används vid internationell inriktning 

        "BeskrivningEngelska": "x", Används vid internationell inriktning 

        "Publiceringsdatum": "2017-05-22T10:03:06", 

        "DokumentLista": [lista med dokument som finns tillgängliga att ladda ner. Kan vara tom. 

            { 

                "Titel": "Projektbeskrivning - mall", 

                "Beskrivning": "Projektbeskrivning - mall", 

                "FileName": "Mall Ansökningar IHS 2017.docx", Filnamn vid skapande av filen hos 

Vinnova. 

                "DokumentID": "2016-04962_3", 

                "fileURL": http://localhost/api/file/2016-04962_3 Aktuell sökväg till api’t för att öppna 

dokumentet. 

            } 

        ], 

        "LankLista": [ Lista med länkar till eventuella informationssidor  
            { 

            "Beskrivning": "Läs mer",  

            "URL": https://www.vinnova.se/xxx  

        }],  

        "AnsokningsomgangDnrLista": [ Lista med diarienummer på ansökningsomgångar som 

ligger under denna utlysning 

            { 

                "DiarienummerAnsokningsomgang": "2016-04968" 

            }, 

            { 

                "DiarienummerAnsokningsomgang": "2017-01646" 

            } 

        ], 
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        "KontaktLista": [ Lista med kontaktpersoner inom utlysningen 

            { 

                "Namn": "Johan Stenberg", 

                "Telefon": "", 

                "Epost": "", 

                "Roll": "Utlysningsansvarig för Miljö", 

                "KontaktID": 12313943 

            }             

        ], 

        "Publik": 1 0=speciella satsningar där endast inbjudna kan söka. 

    } 
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Ansökningsomgångar 

Data.vinnova.se/api/ansokningsomgangar/2017-07-01 Hämta alla ansökningsomgångar ändrade 

2017-07-01 eller senare. 

Data.vinnova.se/api/ansokningsomgangar/2016-02234,2016-02235,… Hämta utvalda 

Ansökningsomgångar. 

Versioner av api’et 

Detta API har tillkommit i och med version 2.0.  

Det mesta av informationen om ansökningsomgångarna fanns tidigare inbakad i apiet för 

utlysningar. Nytt är dock att en ansökningsomgång kan ha ett eller flera avläsningstillfällen 

förutom stängningsdatumet. 

Det går att hämta specifika ansökningsomgångar genom en kommaseparerad lista med 

diarienummer. 

Detaljbeskrivning av fält i ansökningsomgångsapi’et  

    { 

        "Diarienummer": "2017-01673", Diarienummer = ärendets identitet 

        "DiarienummerUtlysning": "2016-04866", 

        "Titel": "Smarta städer", 

        "Beskrivning": "För en enklare och smartare kommunikation ", 

        "TitelEngelska": "x", Används vid internationell inriktning 

        "BeskrivningEngelska": "x", Används vid internationell inriktning 

        "Oppningsdatum": "2017-06-16T00:00:00", Tidpunkt då en ansökan tidigast kan påbörjas. 

        "Stangningsdatum": "2017-11-25T14:00:00", Tidpunkt när ansökan måste vara klarmarkerad 

för att läsas in till Vinnova. 

        "DagligAvlasning": 0, 0 eller 1. 1 indikerar att ansökningar inom denna ansökningsomgång 

sugs in varje dag till Vinnova. 

        "AvlasningstillfalleLista": [ Lista med tillfällen, förutom stängningsdatumet, då Vinnova läser 

in klarmarkerade ansökningar. 

            { 

                "AvlasningsTillfalle": "2017-06-18T14:00:00" 

            }, 

            { 

                "AvlasningsTillfalle": "2017-07-20T14:00:00" 

            } 

        ], 

        "UppskattatBeslutsdatum": "2017-08-05T00:00:00", Kan vara null 

        "TidigastProjektstart": "2017-09-01T00:00:00", Kan vara null 

        "SenastProjektstart": "2017-12-31T00:00:00", Kan vara null 

        "SenastProjektslut": "2019-12-31T00:00:00", Kan vara null 

        "DokumentLista": [], lista med dokument som finns tillgängliga att ladda ner. Kan vara tom. 

        "LankLista": [ Lista med länkar till eventuella informationssidor & ansökningslänk 

            { 

                "Beskrivning": "Ansök här", 

                "URL": 

"https://Portal.vinnova.se/DynFormNet/CreateForm.aspx?BaseType=ansokan&request=289" 

            } 

        ], 

        "KontaktLista": [], Lista med kontaktpersoner inom ansökningsomgången 
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        "Publik": 1, 1=Visas i portalens gränssnitt, 0= endast inbjudna kan söka 

        "Webbsida": 1, 1= det ska skapas en sida för ansökningsomgången på vinnova.se, 0= ingen 

sida på vinnova.se. 

        "AnnonseringslägeÅr": ”2018”, Innan en ansökningsomgång är definitiv kan den annonseras 

med år och period då man antar att den kommer att öppna. När ansökningsomgången är i 

annonseringsläge är de flesta andra fält tomma. När ansökningsomgången är definitiv blir dessa 2 

fält tomma. 

        "AnnonseringslägePeriod": ”Januari”, Se ovan. Period är i dagsläget månadsnamn, men kan 

komma att vara i stil med Våren eller Q3. 

        "Extern": 0 1=ansökan skickas inte in till Vinnova utan till någon annan. Vinnova agerar bara 

”anslagstavla”. 0 = ansökningarna skickas in till Vinnova via Vinnovas portal. 

    } 
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Projekt 

Data.vinnova.se/api/Projekt/2017-07-12 Hämta alla projekt ändrade 2017-07-12 eller senare. 

Data.vinnova.se/api/Projekt/2017-03234,2017-03235,… Hämta utvalda projekt. 

Versioner av api’et 

Dagens version är v2.0 

Från och med version 2.0 kan man hämta specifika projekt genom en kommaseparerad lista med 

diarienummer. 

Tidigare versioner är v1.0: Data.vinnova.se/api/v1/Projekt/2017-07-12 

Detaljbeskrivning av fält i projektapi’et  

 

    { 

        "Diarienummer": "2016-05331", Diarienummer = ärendets identitet 

        "Ärenderubrik": "En bra rubrik på ett projekt", 

        "ÄrenderubrikEngelska": "A good title on a project", 

        "DiarienummerAnsokningsomgang": "2016-05255",  

        "DiarienummerUtlysning": "2015-07062", 

        "DiarienummerProgram": "2013-01117", 

        "MalSvenska": "Anordna en konferens som…", Kan vara tom sträng 

        "ResultatSvenska": "Lyfta fram både svenska…", Kan vara tom sträng  

        "ImplementationSvenska": "Förstudien ska omfatta…", Kan vara tom sträng 

        "MalEngelska": "Organize a conference that…", Kan vara tom sträng  

        "ResultatEngelska": "Highlighting both the…", Kan vara tom sträng  

        "ImplementationEngelska": "The feasibility study will…", Kan vara tom sträng 

        "Projektreferat": "planerat", ”genomfört” Indikerar att de 6 projektreferatstexterna ovan är 

skrivna efter genomfört projekt. Motsatsen är planerat, dvs texterna är från början av projektet. 

        "BeviljatBidrag": 370000, 

        "ProjektStart": "2016-12-21T00:00:00", 

        "ProjektSlut": "2019-04-13T00:00:00", 

        "KoordinatorOrg": "Företaget AB", 

        "KoordinatorArb": "Avdelning västra", 

        "LankLista": [ Lista med eventuella länkar till projektrelaterade sidor 

            { 

                "Beskrivning": "Projektets hemsida", 

                "URL": "http://vastra.foretaget.se/projektet" 

            } 

        ], 

        "Status": "Beslutat" Övergår till ”Avslutat” när projektet är genomfört och slutrapporterat. 

    }, 
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File 

http://data.vinnova.se/api/file/2009-02250_56 Diarienummer är obligatoriskt och det 

är endast filer (handlingar) som pekas ut i APIen för utlysningar och 

ansökningsomgångar som är tillgängliga. 

 


