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Bygginnovationen 20162018
1 Sammanfattning
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft
för hållbar tillväxt och samhällsnytta.
Vinnovas vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och
innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi
främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut
och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av
forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och
genom att utveckla katalyserande mötesplatser.
Vinnova inbjuder aktiebolag registrerade hos Bolagsverket att skicka in ansökan
inom utlysningen Bygginnovationen 2016-2018. Sista ansökningsdag är 2018-1231.
Syftet med utlysningen är att bidra till utveckling av en stark och uthållig
innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Det ska bland annat ske
genom att brygga över gapet mellan industrin och högskole-/universitetssektorn
och därigenom främja kommersialisering av kunskap, lösningar och
forskningsresultat. Utlysningen omfattar projekt som kan leda till innovativa
tjänster, produkter, processer eller system med tillämpning inom
samhällsbyggnadssektorn. Utlysningen görs i samverkan med föreningen
Bygginnovationsintressenterna och IQ Samhällsbyggnad.
För att kunna söka i Bygginnovationens utlysning ska den sökande skicka in sin
projektidé till Bygginnovationens Programledning. Efter en samlad bedömning
ger Bygginnovationens Programstyrelse sedan en rekommendation till Vinnova
om projektet bör finansieras inom ramen för utlysningen, eller inte.
Programstyrelsen har möten 6 gånger per år och för att en projektidé ska hinna
behandlas måste den inkomma till Bygginnovationen minst 20 arbetsdagar för
mötet. För utlysningen finns avsatt en budget på 6 miljoner kronor per år.
OBS: Vinnova förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden
och utan särskild information justera denna utlysningstext. Samtliga potentiella
VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS

Post: Vinnova, SE-101 58 Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56
Fakturaadress: Vinnova, FE 34, 833 26 Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14
Tel: +46 (0)8 473 3000 Fax: +46 (0)8 473 3005 VINNOVA@VINNOVA.se www.Vinnova.se
Orgnr: 202100-5216 VAT-nr: SE202100-521601

2 (9)

sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information
på utlysningens webbsida.
Aktuell information om utlysningen, datum för Bygginnovationens styrelsemöten,
mallar och länk till ansökningsfunktionen finns på www.vinnova.se samt på
www.bygginnovationen.se.

2 Vilka utlysningen riktar sig till
Aktiebolag är välkomna att söka finansiering i Bygginnovationen. Företaget ska
ha en innovativ projektidé som kan kommersialiseras för tillämpning inom
samhällsbyggnadssektorn.

3 Beskrivning av utlysningen
3.1

Bakgrund och motiv

Officiell statistik pekar mot en låg, eller till och med negativ,
produktivitetsutveckling för svensk byggverksamhet. 1 Orsakerna anses vara brist
på marknadsnära utveckling samt att samhällsbyggnadssektorn saknar länkar i
innovationskedjan vilket hindrar att existerande byggforskning kommer till
användning. Bygginnovationen fokuserar därför på kommersialisering av
kunskap, lösningar och forskningsresultat som kan leda till innovativa tjänster,
produkter, processer eller system med tillämpning inom
samhällsbyggnadssektorn.
3.2

Syfte

Det övergripande syftet med utlysningen Bygginnovationen 2016-2018 är att
bidra till utveckling av en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk
samhällsbyggnadssektor. Det ska bland annat ske genom att brygga över gapet till
högskole- och universitetssektorn och därigenom främja kommersialisering av
kunskap, lösningar och forskningsresultat. En förbättrad samverkan mellan
samhällsbyggnadssektorn, forskningsinstituten och samarbetsorganisationerna
Sveriges bygguniversitet och Arkitekturakademin är också viktig.
Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i
byggindustrin, samt stärka svenska byggföretags konkurrenskraft internationellt.
Genom att förbättra samarbetet mellan industrin, instituten och akademin skapas
en attraktivare forskarmiljö och ett tillstånd där företagen i högre utsträckning
efterfrågar forskarkompetens.

1

Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget december 2010 (diagram sid 79)
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Bygginnovationen ska bidra till hållbar tillväxt. Därför prioriteras innovationer
som bemöter framtida samhällsutmaningar, fyller sociala behov, minskar
miljöpåverkan eller ger effektivare användning av resurser.
3.3

Innehåll och genomförande

I utlysningen finns möjlighet att söka finansiering i två olika erbjudanden:
A. Lilla innovationsbidraget ger möjligheter för SMF (små och medelstora
företag med maximalt 250 anställda) med begränsade resurser till
forskning och utveckling att medverka i programmet med egna
projektidéer. Det syftar till att ge möjlighet för företagen att samverka med
högskola/universitet/institut för rådgivning, utveckling av lösningar, eller
problemformuleringar. Målet med projektet är att kunna formulera en
tydlig projektidé som kan utvecklas vidare.
Högst 100 000 kronor kan beviljas. Vinnova kan finansiera
projektkostnaden till 100 procent.
B. Stora innovationsbidraget ger möjlighet att ta fram det underlag gällande
tekniska och kommersiella förutsättningar som företaget behöver för att
komma vidare i utvecklingen av innovationen. Bidraget är tillgängligt för
såväl små och medelstora som stora företag, men i projektkonstellationen
bör ingå minst ett SMF. Konstellationen bör också ha en eller flera seniora
forskare som projektdeltagare. Projekten kan till exempel omfatta följande
delmoment:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marknads-/konkurrensanalys
Riskanalys (kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ekonomi etc.)
Kostnads-/intäktsanalys
Teknisk utveckling, utredningar, test och provning
Framtagning av prototyper
Byggande av lämplig konstellation inför kommersialisering eller
fortsatt utveckling
Kartläggning och analys av relevanta regelverk, standarder och lagar
Arbeta med immaterialrätt (upphovsrätt, varumärke eller patent)

Resultatet av planeringsprojektet kan vara en plan för kommersialisering av
projektidén eller ett underlag för fortsatt utveckling.
Högst 300 000 kronor kan beviljas för projektet. Normal projekttid är 3-6
månader. Stöd kan ges med upp till 50 % av företagets faktiska
projektkostnader.
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3.4

Bygginnovationens organisation och arbetsflöde

Utlysningen Bygginnovationen 2016-2018 bygger på ett nära samarbete mellan
Vinnova och byggbranschens medlemsorganisation
Bygginnovationsintressenterna (Bygginnovationen). Bygginnovationen har en fast
organisation bestående av Programstyrelse, Programledning och Affärsråd. IQ
Samhällsbyggnad har också en viktig roll i programmet genom att bemanna vissa
av funktionerna i Bygginnovationens organisation.

Figur 3.1 Översiktlig beskrivning av arbetsflödet inom Bygginnovationen.

4 Förutsättningar för finansiering
4.1

Budget

Budgeten för utlysningen är 6 miljoner kronor per år, det vill säga totalt 18
miljoner kronor.
4.2

Regler om statligt stöd

Bidrag från Vinnova som ges till företag och andra organisationer som bedriver
ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. Vinnova beviljar
inte stöd till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Se vidare i
Vinnovas allmänna villkor för bidrag, § 5.
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Lilla innovationsbidraget kan täcka projektets kostnader till 100 % och ges då
med stöd av EU-kommissionens förordning No 1407/2013 om tillämpningen av
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd
av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimisstöd.
Stora innovationsbidraget ges med stöd av Vinnovas förordning SFS 2015:208
om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. För SMF kan
Vinnova ge stöd med upp till 50 % av företagets projektkostnader. För stora
företag kan Vinnova ge stöd med upp till 25 % av företagets projektkostnader.
4.3

Stödberättigade kostnader i projekt

För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den:
• vara verklig och reviderbar,
• bäras av sökande företag,
• ha uppkommit under dispositionstiden för det beviljade projektet,
• vara fastställd i enlighet med Projektparts vanliga redovisningsprinciper
och god redovisningssed,
• vara bokförd och
• enbart ha till syfte att uppnå projektets mål.
Redovisning av projektkostnaderna ska vara särskiljbar från företagets övriga
transaktioner. Se vidare Vinnovas allmänna villkor för bidrag, § 6.1.
I dokumentet ”Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader”;
http://www.Vinnova.se/PageFiles/155980592/Guide_till_VINNOVAs_villkor_o
m_stodber%c3%a4ttigande_kostnader_2015-01-23.pdf kan ni fördjupat se vilka
kostnader som betraktas som stödberättigande och hur redovisning av
projektkostnader och intäkter ska ske.
Observera att följande aktiviteter inte är stödberättigande:
• ordinarie affärsutveckling,
• marknadsföring och försäljning,
• löpande drift,
• investeringar i utrustning/verktyg/byggnader som har ett värde efter
projektets slut,
• kvalitetssäkring,
• modifiering av företagets befintliga tjänster,
• varor eller processer samt
• utbildningsinsatser och kurser.
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5 Tidplan
Utlysningen är ständigt öppen under perioden 2016-01-19 till 2018-12-31.
Bygginnovationens Programstyrelse har möten 6 gånger per år. Vid dessa möten
ges rekommendationer till Vinnova om vilka projekt som bör beviljas. För att en
projektidé ska behandlas på styrelsemötet måste den inkomma till
Bygginnovationen minst 20 arbetsdagar före mötet. Datumen för
Bygginnovationens styrelsemöten publiceras på www.bygginnovationen.se.

6 Formella krav
För att komma ifråga för Vinnovas bedömning enligt kriterierna angivna i 8.2 ska
följande krav vara uppfyllda:
•
•
•

•

Sökande ska vara en av parterna i projektteamet.
Projektledaren ska vara anställd hos en av de deltagande parterna.
Det sökande företaget ska vara ett befintligt aktiebolag. Om bolaget är
svenskt, ska det vara registrerat hos Bolagsverket. Om bolaget är registrerat
utomlands, ska det ha motsvarande legal status som ett svenskt aktiebolag,
samt ska åta sig att vid tidpunkten för utbetalning av bidrag ha ett driftställe
eller registrerad filial i Sverige (alternativt ha ett svenskt dotterbolag i form av
ett registrerat aktiebolag, som då blir bidragsmottagare och utförare av
projektet).
Sökande får inte ha ett pågående projekt som finansieras via
Bygginnovationen.

7 Ansökan
7.1

Hur man ansöker

För att kunna söka i Bygginnovationens utlysning ska den sökande skicka in sin
projektidé till Bygginnovationens Programledning. Idén ska vara dokumenterad i
enlighet med Bygginnovationens mall för projektidéer. Mer information om detta
finns på Bygginnovationens hemsida på www.bygginnovationen.se.
Efter en samlad bedömning ger Bygginnovationens Programstyrelsen sedan en
rekommendation till Vinnova om projektet bör finansieras inom ramen för
utlysningen Bygginnovationen 2016-2018, eller inte. Om projektidén uppfyller
programmets intentioner och bedömningskriterier uppmanas den sökande att
skicka in en ansökan till Vinnova via Vinnovas Intressentportal. Om också
Vinnova finner att projektet är i enlighet med programmets intentioner och
bedömningskriterier, kommer Vinnova att bevilja ansökan, under förutsättning att
även de formella kraven för utlysningen är uppfyllda. Om projektidén bedöms ha
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bristfällig relevans/kvalitet kan den sökande att söka annan finansiering hos
Vinnova eller på annat håll, eller att vidta andra insatser för att utveckla
projektidén vidare.
Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på Vinnovas
Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på Vinnova.se.
För att kunna lämna in en ansökan måste ett användarkonto hos Vinnova skapas.
Befintligt användarkonto hos Vinnova kan användas. Den som skickar in ansökan
ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar.

7.2

Ansökans innehåll

Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av
sökanden. Blanketter och mallar samt mer information om ansökningsförfarandet
finns på www.bygginnovationen.se.

8 Bedömning
8.1

Bedömningsprocessen

Bygginnovationens Programledning utser tre ledamöter ur Bygginnovationens
Affärsråd för bedömning av projektidéns potential och uppfyllandet av
utlysningens bedömningskriterier. Affärsrådet består av branschrepresentanter
med stor erfarenhet av produkt- och affärsutveckling samt anlitade externa
specialister. Under programmets löptid utses ledamöterna i Affärsrådet av
Programstyrelsen.
Projektidén samt Affärsrådets bedömning av denna redovisas för
Programstyrelsen som efter sin samlade bedömning ger en rekommendation till
Vinnova om projektet bör finansieras eller inte. Vinnova fattar sedan det formella
beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande.
8.2

Bedömningskriterier

Nedanstående kriterier kommer att tillämpas av Bygginnovationens
Programstyrelse/Affärsråd och VINNOVA vid bedömning av projektidéerna
respektive ansökningarna.
Potentialen bedöms utifrån:
• Att idén är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på
den aktuella marknaden.
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•

Den affärsmässiga nytta som resultaten av projektet bedöms ha för
företaget.

Genomförbarhet bedöms utifrån:
• Realismen i den plan och budget som redovisats för projektet.
Företaget/teamet bedöms utifrån:
• Projektteamets och företagets förmåga att driva projektet och nyttiggöra
resultatet. I detta ingår tillgången till kompetens och erfarenheter som
behövs relativt de aktiviteter som ska genomföras.

9 Villkor
För utlysningen gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid
beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal,
uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas
under ”Villkor och regler” till vänster på utlysningens webbsida.

10 Sekretessfrågor
Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har
allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även
ansökningar som avslås eller återkallas. Även Vinnovas beslut och
beslutsmotiveringar är allmänna handlingar.
Vinnova är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes
affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan
antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.
Samtliga personer i Bygginnovationens Programstyrelse, Programledning och
Affärsråd är i en särskild sekretessförbindelse bunden av sekretess avseende
informationen i de inlämnade projektidéerna.
Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan
”Sekretess vid ansökningar” som kan nås från utlysningens webbsida.
För mer information, se ”Juridisk information” på www.Vinnova.se under ”Om
Vinnova”.

11 Kontakt
Kontakt för frågor som rör Vinnovas utlysning Bygginnovationen 2016-2018:
Sebastian Axelsson, utlysningsansvarig VINNOVA
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08-473 3171
sebastian.axelsson@Vinnova.se

Kontakt för frågor som rör ansökningsprocessen via Bygginnovationens
Programledning/Affärsråd:
Anna Land, Bygginnovationens Programledning
072-554 46 61
anna.land@iqs.se
Johan Skarendahl, Bygginnovationens Programledning
070-492 03 95
johan.skarendahl@iqs.se

Kontakt för frågor om Vinnovas ansökningsfunktion:
Vinnovas IT-support, tel 08-473 32 99, helpdesk@Vinnova.se

