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Genomföra en portföljanalys över vilka 
projekt som Vinnova investerar i med 
koppling till innovation i städer

Få bättre överblick över 
relevanta investeringar, oavsett 
vilket av Vinnovas program som 
de finansieras inom.

Genomgång av Vinnovas 
datalager enligt relevanta 
sökord för städer. Analys och 
tolkning av resultaten.

Hitta möjliga synergier mellan 
projekt. Förbättrat underlag för 
kommunikation. Ökad förståelse 
för portföljen.

Genomförd portföljanalys 2018-01-31 Klar enligt plan

Utvecklingsarbete inom programmet 
Utmaningsdriven Innovation

Koppla programmet närmare 
de globala målen inom Agenda 
2030

Programmet nylanseras med ny 
inriktning under 2018. Två 
utlysningar genomförs under 
2018 enligt ny inriktning. 
Kommunikationsinsatser. 
Programkonferenser.

Få in projektförslag som tydligt 
förhåller sig till och med potential 
att bidra till att uppfylla de 
globala målen. Städer är centrala 
för många av målen, inte enbart 
mål 11.

Genomförda utlysningar, 
kommunikationsinsatser 
och programkonferenser. 
Redovisning av beviljade 
projekt med relevans för 
städer, kopplade till de 
globala målen.

2018-12-31 Programmet har lanserats. 
Kommunikationsinsatser 
har genomförts. Första 
utlysningen har stängt 
2018-01-25.

Bistå i regeringens samverkansprogram 
Smarta städer

Stötta regeringens ambitioner 
med samverkansprogrammet 
Smarta städer. 

Bistå regeringskansliet i 
genomförandet av möten med 
samverkansgruppen Smarta 
städer. Genomföra insatser 
inom ramen för Vinnovas 
verksamhet som ska stötta 
samverkansprogrammens 
prioriterignar och ambitioner. 

Ökad kraftsamling och fokus på 
prioriterade områden och 
utmaningar inom smarta och 
hållbara städer. 

Planerade möten med 
samverkansgruppen 
genomförda. Förslagsvis 
även uppföljning och 
summering av Vinnovas 
insatser genom någon form 
av storytelling. 

2018-12-31 Samordning med övriga 
fyra Samverkansprogram 
samt insatser för Vinnovas 
fem prioriterade områden 
där Smarta hållbara städer 
är ett. 

Påverka uppdatering av JPI Urban Europes 
Strategiska forsknings- och 
innovationsagenda (från 2020 och framåt) 
baserat på Vinnovas strategi för arbete 
med innovation i städer 

Få större gemensam drivkraft 
och finansiering för innovation i 
städer tillsammans med andra 
EU medlemsstater

Ta fram ett Position Paper med 
ståndpunkter baserat på 
Vinnovas strategi för innovation 
i städer. Genomföra nationell 
förankrings- och 
diskussionprocess tillsammans 
med Formas och 
Energimyndigheten.

Påverka kommande inriktning på 
arbetet i JPI Urban Europe. Ökad 
svensk samverkan i förhållande till 
JPI Urban Europe. Ökad 
kännedom om JPI Urban Europe 
bland svenska aktörer.

Framtaget Position Paper. 
Plan för och genomförande 
av förankrings- och 
diskussionsprocess.

2018-12-31 Position Paper förväntas 
vara färdigt 2018-02-15. 
Planering av förankrings- 
och diskussionsprocess 
startar efter det.

Påverka utveckling av EU-kommissionens 
insatser för städer, såsom FP9, baserat på 
Vinnovas strategi för arbete med 
innovation i städer

Få större gemensam drivkraft 
och finansiering för innovation i 
städer genom EC program

Utforma förslag till missions 
inom FP9. Verka för att 
liknande förslag ska föras fram 
till EC från JPI Urban Europe.

Påverka kommande inriktning på 
EC program.

Förslag till missions inom 
FP9. Medverka i 
diskussioner i JPI Urban 
Europe.

2018-12-31 Första förslag till missions 
tas fram under februari.

Delta i Smart City Expo World Congress 13-
15 november 2018

Möjliggöra internationell 
uppkoppling och export för och 
av Vinnovafinansiererade 
projekt. Samt erbjuda svenska 
aktörer, inklusive Vinnova, en 
mötesplats för internationellt 
erfarenhetsutbyte och 
nätverkande. 

Samverkan med relevanta 
aktörer i utformning av den 
nordiska paviljongen samt 
dialog och samarbete med 
Vinnovafinansierade projekt 
om genomförandet. 

Hitta möjliga synergier i en 
internationell kontext gällande 
såväl export som import av 
lösningar, erfarenheter och 
kunskap samt förbättrad 
samverkan mellan aktörer 
verksamma inom området. 

Genomförd konferens, 
utvärdering av den 
nordiska paviljongen samt 
utvärdering av Vinnovas 
särskilda insatser. 

2019-01-31

Utveckla ny programinsats för 
innovationsplattformar

Ta fram ny plan och form för 
fortsättning efter 2018, med 
eventuellt tillägg av nya 
plattformar.

Vinnova genomför 
programutvecklingen enligt 
interna riktlinjer i nära dialog 
med relevanta aktörer. 

Ny insats utvecklad och planlagd. Framtagen insats - 
kommunikationsmaterial, 
utlysningstexter mm.

2018-12-31 Val av utvecklingsform 
sker under februari 2018.
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