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Laboratorium Testmiljöer Verkligheten



Max IV
Laboratorium

Fotograf: Perry Nordeng
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industri och 
nya material
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Nationella testbädden för 
innovativ strålterapi Verkligheten

Life Science
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generations 
transporter 
och resor



Laboratorium Testmiljöer Verkligheten

Vinnova vill gärna se en förflyttning



Vad är ett Verklighetslabb?

• Inbyggda test i organisationens 
kärnverksamhet

• Fokus på ett avgränsat teknik-
eller behovsområde

• Omvärldsbevakning och 
kommunikation

• Inkluderande, iterativa snabba 
processer

• Organisation och processer 
anpassade för test och demonstration

• Digitalisering

• Policyer



”Drive Sweden vill få 
igång tester med 

självkörande 
minibussar i 

verkligheten.”
Foto: Kista Science City



”Vinnovas
smakprovning av 
nya proteinkällor”

Foto: Hakuna Mat



Användningsområden som 

Anonym läkare Neonatal 
Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska

”Jag filmar ofta spädbarn 
med min iPhone vid 

misstänkt kramp för att fråga 
en kollega. Om vi inte tar rätt 

beslut snabbt så riskerar 
barnet att dö”



Fakta om utlysningen
Verklighetslabb inom offentlig verksamhet



Viktiga datum för utlysningen!
Öppningsdatum: 13 februari 2017

Sista ansökningsdag: 28 mars 2017  kl. 14.00 (OBS!! Tiden)

Eventuell kallelse till intervju med frågeställningar skickas senast 12 maj 2017

Datum för intervjuer: 17-19 maj 2017

Datum för beslut: 22 juni 2017

Tidigaste datum för projektstart: 22 juni 2017



Hur mycket kan man söka?

• Budget för utlysningen är max 60 miljoner kronor

• Vinnova avser finansiera cirka 20 projekt upp till 2,5 år

• Vinnova finansierar upp till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. 
50 procent måste därför finansieras av sökande själv eller av annan extern finansiär.



Vem kan söka i utlysningen?
• Sökande bidragsmottagare (koordinator) ska vara offentligt finansierad aktör och 

projektet skall bedrivas i dess icke-ekonomiska verksamhet.

• Det vill säga, i huvudsak kommuner, kommuner i samverkan, landsting, myndigheter 
och annan offentlig verksamhet 

• Utlysningen riktar sig inte i första hand till universitet, högskolor eller forskningsinstitut. 
Vinnova ser dock gärna universitet, högskolor samt forskningsinstitut som 
underleverantörer vid uppbyggandet av verklighetslabben samt som nyttjare av 
verklighetslabben.



Ansökan
• Ansökan ska ske i webbformulär på Vinnovas intressentportal

• Till ansökan bifogas som pdf:

• Projektbeskrivning (max 10 A4-sidor, 12 punkter)

• CV-bilaga (max 1 A4-sida per person, 12 punkter) 

• Mallar finns på utlysningens hemsida

• Ansökan skall skrivas på svenska eller engelska.

• Sista dag 28 mars 2017 kl 14.00 (Observera tiden!)

LÄMNA IN DIN ANSÖKAN I GOD TID!!



Bedömningsprocessen
• Ansökningarna bedöms av både interna och externa bedömare

• Ansökningarna bedöms enligt förutbestämda bedömningskriterier 

• Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar

Vinnova fattar därefter beslut om finansiering och detta beslut meddelas samtliga 
sökande.



Vilka effekter vill vi få med utlysningen?
Att svensk offentlig verksamhet:

• Är internationellt känd för sin förmåga att samarbeta med externa aktörer

• Har snabb anpassningsförmåga till förändrade krav och möjligheter i sin omvärld samt 
till olika segment och individer 

• Erbjuder öppnare miljöer som leder till att fler företag, entreprenörer och forskare väljer 
att förlägga sin verksamhet och produktion i Sverige vilket stärker global konkurrenskraft



Bedömning – potential
Potential – Vilka resultat och effekter som projektet kan (bedöms) uppnå i förhållande till sökta medel

• Att utgångspunkten är verksamhetens utmaningar och möjligheter avseende kvalitet, effektivitet och 
upplevelse av den samhällsservice som utförs,

• Att det finns ett tydligt och unikt fokusområde (inom till exempel en specifik utmaning eller teknik) av 
generellt intresse, dvs ej endast lokalt eller tillfälligt

• Att test och demonstration integreras med den sökande organisationens kärnverksamhet, att det finns 
ett inbyggt systematiskt lärande i arbetssättet med testerna samt att testverksamhet förekommer i stor 
omfattning och att det finns god tillgång till och exponering för slutanvändare (utförare och kunder till 
samhällstjänster) som därmed inkluderas i utvärderingen och utvecklingen av lösningar 



Bedömning – genomförande
Genomförande - Projektplanen, det vill säga hur strategin och planeringen har utformats för att nå 
projektets resultat- och effektmål

• Att ansökan är realistisk i förhållande till mål, tidplan och budget

• Att tydliga, mätbara mål finns i projektplanen

• Att projektet är väl förankrat i den egna organisationen

• Att aktiviteter beskrivs, är anpassade efter uppsatta mål och ger maximal nytta för projektet i 
förhållande till kostnad



Bedömning – aktörer
Aktörer - Aktörer som ska involveras i det föreslagna projektet, det vill säga vilka dessa är, deras 
kunskap, kompetens och erfarenhet samt hur relationerna mellan dessa organiserats för att genomföra 
projektet och nå projektets resultat- och effektmål.

• Att projektledaren och projektteamet bedöms ha förmåga, engagemang och trovärdighet att 
genomföra projektet

• Att projektet har eller bedöms kunna skaffa sig tillgång till relevanta aktörer i tillräcklig omfattning i 
projektet för att uppnå projektets mål.

• Att verksamheten har fortsatt tillgång till nyckelaktörer och att uppbyggd nyckelkompetenser stannar 
kvar i verksamheten även efter projekttid. 



Bedömning
Jämställdhet

I samtliga bedömningskriterier kommer jämställdhetsaspekter vägas in med avseende på 

• Vem som söker

• Projektets rollfördelning exempelvis vem som beslutar, planerar och deltar i projektet

• Har nytta av

• Hållbarhet och förankring 

• samt andra aspekter som direkt eller indirekt kan tänkas påverkas.



Bedömning
Utlysningen är en pilotsatsning som syftar till att generera kunskap för 
Vinnovas fortsatta satsningar inom ”Testbädd Sverige”.

Spridning av projekt exempelvis:

• Storlek

• Fokusområde

• Geografiska placering



Testbäddar inom miljöteknikområdet 
– våren 2017
Annan utlysning från Vinnova:

• Stöd till planering, projektering och/eller realisering av testbäddar inom miljöteknikområdet

• Öppningsdatum: 24 januari

• Sista ansökningsdag: 4 april klockan 14.00



Kontakt

Tobias Öhman, utlysningsansvarig

Tobias.ohman@vinnova.se, 08 473 32 17

Filip Kjellgren

Filip.kjellgren@vinnova.se, 08 473 32 36

Maria Johansson

Maria.johansson@vinnova.se, 08 473 31 70

För frågor om ansökningsfunktioner

Helpdesk: helpdesk@vinnova.se, 08 473 32 99
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