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SIO Grafen: Samverkan för 
kommersiella grafentillämpningar 
 
FoI-projekt och Genomförbarhetstudier 

 
1 Sammanfattning 
Det strategiska innovationsprogrammet för Grafen (SIO Grafen) är en del av Vinnovas, 
Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. 
Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för 
internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. SIO 
Grafen syftar till kraftsamling riktad mot kommersiella tillämpningar som stärker svensk 
grafenkompetens och svenska företag som använder eller tillverkar grafenmaterial, eller 2D-
material baserade på andra atomslag än kol.  
 
Utlysningen riktar sig till företag som genom samverkan med andra företag eller med 
forskningsleverantörer vill bidra till att svenska grafen-produkter når marknaden. 
Samverkansprojekt som beviljas i utlysningen ska avse kommersiella tillämpningar som 
genom grafen ges förbättrad funktionalitet och potential. Utlysningen erbjuder möjlighet till 
finansiering av följande projektformer: 
 

 Genomförbarhetsstudie  
Avser ge underlag inför utformande av ett framtida FoI-projekt. Projekttiden är 3-6 
månader. Aktörsgruppen ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag. 
Maximalt bidrag som kan sökas är 300 000 kr per projekt, vilket får utgöra högst 50 
procent av projektets stödberättigande kostnader.  

 Litet FoI-projekt 
Projekttiden är 12-36 månader. Aktörsgruppen ska bestå av minst två parter, varav 
minst ett företag. Maximalt bidrag som kan sökas är 1 000 000 kr per projekt, vilket får 
utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. 

 Stort FoI-projekt 
Projekttiden är 12-36 månader. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter, varav 
minst ett företag. Ingen övre gräns är satt för sökt bidragsbelopp, men det får utgöra 
högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. 

 
Utlysningen har ett budgetutrymme om maximalt 20 miljoner kronor.  
Ansökningar ska ha inkommit till Vinnova senast 2017-08-29 kl. 14.00 
 
OBS: Vinnova förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden justera denna utlysningstext. Inga 
ändringar kommer dock att göras under de två sista veckorna innan respektive sista ansökningsdag. För aktuell 
information om utlysningen och länk till ansökningsfunktionen: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-
rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-Innovationsprogrammet-for-Grafen/#1 
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2 Beskrivning av strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen 
 
Grafen (Graphene related Materials) är en relativt ny materialklass, där grafen i sin renaste form 
består av endast ett eller ett fåtal lager grafitiskt kol. Materialet är transparent, ogenomträngligt 
för gaser och vätskor, och har en mycket hög termisk och elektrisk ledningsförmåga samtidigt 
som det är starkt och böjbart. Det unika med grafen är multifunktionaliteten, d.v.s att alla 
egenskaperna kan uppnås samtidigt i ett enda material. Det pågår omfattande forskning kring 
materialet och dess tillämpningar. 
 
SIO Grafen verkar för att svenska företag ska lära sig mer om grafen och hur de kan använda 
materialet i sina affärer. Detta kan ske genom gemensamma projekt med andra företag och 
forskningspartners. Programmets vision är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder 
på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030 och på kortare sikt att 
svenska grafenbaserade produkter når marknaden. 
 
Programmet strävar efter att, genom en nationell strategi, kraftsamling och gemenskap kring 
grafen, identifiera och föra samman viktiga aktörer mot tillämpningar. Målen är att öka den 
tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida 
utmaningar och stärka kunskapsöverföring mellan olika industrier, samt mellan företag, 
universitet och institut. Programmet ska etablera Sverige som en av de ledande 
innovationsländerna inom grafen, utveckla och etablera nya värdekedjor, samt göra det möjligt 
att svenska grafenbaserade produkter når marknaden. Förutsättningar ska ges för att svenska 
företag tidigt ska kunna skapa kommersiella tillämpningar med hjälp av grafens enastående 
egenskaper. SIO Grafen ska verka för att både små och stora svenska företag ska lära sig mer 
om grafen och hur de kan använda materialet i sina produkter. Detta kan ske genom 
gemensamma projekt med andra företag, universitet och högskolor och forskningsinstitut. Mer 
information finns på webben: http://siografen.se/ 
 
Under 2014-2017 har 5 omgångar projekt startats upp. Mer information om dessa ca 40 projekt 
finns på http://siografen.se/projekt/. 
 
 

3 Vilka utlysningen riktar sig till 
 
Utlysningen vänder sig främst till företag som genom samverkan med andra företag eller med 
forskningsleverantörer (universitet, högskolor och forskningsinstitut) vill bidra till att svenska 
grafen-produkter utvecklas och når marknaden.  
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4 Beskrivning av utlysningen 
 
4.1 Syfte med utlysningen 
 
Utlysningen syftar till att stärka gränsöverskridande samverkan och att öka teknikmognaden 
hos aktörer som potentiellt kan dra nytta av grafen. Företag ska öka sin kännedom om vilka 
fördelar grafen kan ge för deras produktområden, samt när och hur grafen kan skapa mervärde 
i deras produkter. Målet är att finansiera samverkansprojekt med potential för kommersiella 
tillämpningar inom SIO Grafens identifierade styrkeområden (se avsnitt 4.3). 

 
4.2 Utlysningens inriktning 

 
Grafenmaterial innefattar i denna utlysning: 

 Fålagergrafen (FLG), d.v.s. material som domineras av 1-10 lager av grafitisk kol i 
en tvådimensionell struktur (sp2-hybridiserad). 

 Modifierat grafen i form av grafenoxid, GO, eller reducerat grafenoxid, 
rGO, (innehållet domineras av 1-10 lager). 

 2D-material baserade på andra atomslag än kol såsom MoS2, WSe2, BN o.s.v. 
 Funktionaliserat material baserat på någon av ovanstående tre kategorier. 

Däremot innefattas ej grafit (mer än 10 atomlager kol), kolnanorör och andra liknande 
strukturer, eller ytbeläggningar med diamant-liknande kol (DLC).  Vilken/vilka typ(er) av 
material som används i projektet ska anges i ansökan, exempelvis de typiska dimensionerna 
av de tvådimensionella strukturer, samt eventuell funktionalisering/blandning i bläck, polymer 
etc. För mer information om materialleverantörer, se stödfunktion: 
http://www.chalmers.se/sv/centrum/graphene/samhalle-naringsliv/Sidor/Vilket-grafen-skall-
man-valja.aspx 

 

Denna utlysning adresserar följande styrkeområden, se även http://siografen.se/om-
sio-grafen/ 

 
 Energitillämpningar 
 Komponenter och Sensorer 
 Livsvetenskaper 
 Tillverkning av grafen-baserade halvfabrikat, grafen-baserade material, och 

kompositmaterial/produkter 
 Tryckt Elektronik 
 Ytbeläggningar/barriärtillämpningar  

 
Finansiärerna och det strategiska innovationsprogrammet för Grafen arbetar med att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att projekt som beviljas finansiering ska 
beakta jämställdhet vid val av projektledare och vid sammansättning av 
projektgrupp/projektdeltagare. 
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4.3 Innehåll och genomförande 
 

Utlysningen omfattar följande projektformer: 

       1. Genomförbarhetsstudie 
Projektformen avser framtagning av underlag och förberedelser inför en väl underbyggd  
framtida ansökan om FoI-projekt. Exempel på ingående aktiviteter kan vara: 

 prövning gentemot tekniska, regulatoriska samt marknadsmässiga förutsättningar och 
begränsningar 

 kartläggning av kunskapsluckor och identifiering av konkreta frågeställningar  
 utveckling av aktörskonstellationen 

 
Projektförslaget ska utgå från ett eller flera företags möjligheter till innovation/er med hjälp 
av grafen. Samtliga aktiviteter ska, endera direkt eller via efterföljande FoI-projekt, kunna 
bidra till att underlätta bedömning av om det är möjligt och lämpligt att gå vidare mot en 
kommersiell implementering.  
 

 Maximalt belopp att söka som bidrag: 300 000 kr/projekt 
 Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av de stödberättigande projektkostnaderna  
 Projektlängd: 3 - 6 månader 
 Minst två projektparter varav minst ett företag (se kap 7 Formella krav) 
 Ett företag ska vara koordinator, men annan part kan agera teknisk projektledare 

 
SIO Grafen planerar fler utlysningar med möjlighet att inkomma med ansökningar om FoI-
projekt under kommande år. Det är inget krav att i kommande utlysningar ha deltagit i en 
förstudie/genomförbarhetsstudie inom SIO Grafen. Om man har deltagit i en tidigare 
förstudie/genomförbarhetsstudie/FoI-studie så ska denna dock vara slutrapporterad till 
Vinnova innan ett nytt FoI-projekt kan sökas. 
 

   2. Forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt) 
Målsättningen ska vara att ta fram en demonstrator eller visa ”proof-of-concept”, d.v.s. ha 
visat teknologin i aktuell industriellt relevant miljö. Projektförslaget ska utgå från ett eller 
flera företags möjligheter till innovation/er med hjälp av grafen. Projektförslaget kan 
exempelvis adressera materialutveckling eller verifering/implementering av nya eller 
förbättrade material, produktfunktioner, eller produktegenskaper. Även aktiviteter rörande 
förbättrad/nyutvecklad process- och produktionsteknik kan ingå när så är motiverat för att 
möjliggöra implementering. Även konsortiebyggande aktiviteter kan ingå i Litet FoI projekt, 
som komplement till utvecklingsaktiviteter, men är inget krav. 
 
För att det ska vara meningsfullt att ansöka om ett FoI-projekt ska förarbetet ha hunnit 
följande: 

 visat att det inte finns några identifierade tekniska eller regulatoriska hinder 
 formulerat en tillräckligt väl definierad leverans och ett trovärdigt resonemang om 

tillväxtpotentialen baserat på möjligheter att tillgodose marknadsbehov 
 identifierat kunskapsluckor som behöver överbryggas och specificerade 

frågeställningar som behöver besvaras för att det ska gå att på marknadsmässiga 
grunder bedöma förutsättningarna att implementera konceptet 
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Ett FoI-projekt behöver kunna motiveras utifrån den tänkta leveransens potential. Detta kan 
antingen vara att nå en produkt inom tre år efter projektslut (när tillämpningsområdet innefattar 
ny materialprodukter eller komponenter), eller att nå ”proof-of-concept” för den systemprodukt 
där grafentillämpningen ingår (exempelvis en flygplansvinge). Ansökan förväntas därför 
beskriva befintlig såväl teknikmognadsgrad (Technology Readiness Level, TRL) för 
adresserad grafentillämpning som förväntade nivåer direkt efter projektets avslut samt tre år 
efter projektslut. FoI-projekt bör starta från TRL 3-5 och nå TRL 5-6 vid avslutat projekt. 

 

 
               Figur 1. Definitioner av Technology Readiness Level, TRL (teknikmognadsgrad).  
 
Olika projektidéer kräver olika långa insatserför att nå sina mål. Det är dock viktigt att i 
ansökan tydliggöra hur vald projekttid matchar behov och genomförbarhet. Aktörerna ska 
komplettera varandra i en ny eller befintlig värdekedja. 
Utlysningen medger två olika typer av FoI-projekt: 

 
 Litet FoI projekt:  

- Minst två projektparter, varav minst ett företag (se kap 7 Formella krav) 
- Maximalt 1 miljon kr i bidrag från Vinnova, vilket även utgör högst 50 procent av   
  projektets stödberättigande kostnader 
- Projektlängd: 12 - 36 månader.  
 

 Stort FoI projekt: 
- Minst tre projektparter, varav minst ett företag (se kap 7 Formella krav)  
- Inget tak för sökt bidrag, utan projektbudgeten ska anpassas och motiveras efter  
  behov för att nå målet. Vinnovas bidrag utgör dock högst 50 procent av projektets    
  stödberättigande kostnader.  
- Projektlängd: 12 - 36 månader 
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Mer information finns under kap 7 Formella krav.  
 

Ett FoI-projekt kan vara en fortsättning på ett tidigare genomfört och avrapporterat projekt 
inom programmet, men ett förarbete kan även ha utförts utanför programmets ramar. 
Underlagen ska alltid beskriva projektets state-of-the-art avseende omvärldsbeskrivning och 
positionering av projektet. I de fall då ansökan bygger på tidigare egna studier ska relationen 
mellan dessa och det föreslagna projektet tydliggöras. 
 

 

5 Förutsättningar för finansiering 

5.1 Budget och förutsättningar för finansiering 
 
För utlysningen finns avsatt en budget på högst 20 miljoner kronor.  
 
Vinnovas bidrag till en Genomförbarhetsstudie kommer maximalt att uppgå till 300 000 
kronor och utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad (se avsnitt 
5.3). Resterande del ska finansieras genom parternas egna insatser.  
 
Vinnovas bidrag till ett FoI-projekt kommer högst utgöra 50 procent av projektets totala 
stödberättigande kostnad (se avsnitt 5.3). Resterande del ska finansieras genom parternas egna 
insatser. För ett Litet FoI projekt uppgår Vinnovas bidrag maximalt till 1 miljon kr per 
projekt. För ett Stort FoI-projekt finns inte en övre gräns.  
 
Observera att den maximala tillåtna stödnivån per projektdeltagare skiljer sig från den högsta 
bidragsandelen per projekt (se avsnitt 5.2). 
 
Bidrag ges endast till svenskregistrerade parter, d.v.s. med filial eller driftsställe i Sverige. 
Utländsk aktör kan vara projektpart, men får då stå för 100 procent av sina stödberättigande 
kostnader. Material och tjänster kan vid behov köpas av utländska aktörer.  
 
5.2 Regler om statligt stöd 

 
Bidrag från Vinnova som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk 
verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd, och ges med stöd av Vinnovas förordning 
SFS 2015:208 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.  
 
Reglerna innebär i flertalet fall att företaget eller organisationen får bidrag för endast en viss 
andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp. Varje projektpart 
ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt 
reglerna för statligt stöd. 
 
Parter som bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas bidrag till forsknings- och 
utvecklingsprojekt i enlighet med kapitel I och kapitel III, artikel 25, i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014, se: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN 
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Åtskillnad görs bland annat för små-, medelstora- och stora företag. För aktuell definition av 
små- och medelstora företag, se: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations 

 
I denna utlysning förutsätts att projektaktiviteterna utgörs av sådant som täcks av någon av 
följande stödgrunder: Industriell forskning eller Experimentell utveckling samt – när det 
gäller Genomförbarhetsprojekt – Genomförbarhetsstudie. För definitioner av dessa 
kategorier se kapitel I, artikel 2, punkt 85, 86 och 87 (sid. 25) i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014 (det allmänna gruppundantaget).  
 

 
  5.3 Stödberättigande kostnader 
 

Enskilda projektparters stödberättigande kostnader (de kostnader respektive projektpart har 
för att genomföra projektet) kan helt eller delvis täckas av bidrag från Vinnova. Vilka 
kostnader som är stödberättigande beror på projektets karaktär och innehåll och framgår av 
Vinnovas allmänna villkor för bidrag samt kapitel III, artikel 25, i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014. Vinnova rekommenderar att sökande tar del av dokumentet ” Guide till 
Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader” för förtydligande om vilka kostnader som 
betraktas som stödberättigande, se http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-
och-kostnader  
 
För projektet som helhet reglerar utlysningens förutsättningar hur stor del av de totala 
stödberättigande kostnaderna som Vinnovas bidrag kan täcka. I denna utlysning är det högst 
50 procent. 
 

 

6 Tidplan 
 
Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära. För aktuella 
uppgifter, se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum:    3 maj 2017 
Ansökning inkommen till Vinnova:   29 augusti 2017 kl. 14.00 
Preliminärt datum för beslut:   24 oktober 2017 
Datum för projektstart:    1 november 2017 
 
 
Programmets nästkommande utlysning planeras att öppnas i november 2017 och stänga i mars 
2018. 
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    7 Formella krav 
 

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

 
 Genomförbarhetsstudier och Litet FoI-projekt ska ha minst två parter, varav minst ett 

företag (avser i detta sammanhang ett svenskt aktiebolag - forskningsinstitut räknas inte 
som företag i detta krav). 

 Stort FoI-projekt ska ha minst tre parter, varav minst ett företag (avser i detta 
sammanhang ett svenskt aktiebolag - forskningsinstitut räknas inte som företag i detta 
krav). 

 Projektparter ska vara registrerade juridiska personer. 
 Koordinator för projektet ska vara ett företag (avser i detta sammanhang ett svenskt 

aktiebolag - forskningsinstitut räknas inte som företag i detta krav). Projektledare kan 
dock vara anställd hos annan projektpart än projektets koordinator. 

 Eventuella utländska parter kan inte söka bidrag, men kan delta med egen finansiering. 
 

 Minst 50 procent av projektkostnaderna ska finansieras av deltagande projektparter 
 Genomförbarhetsprojekt ska vara 3- 6 månader och FoI-projekt ska vara 12-36 månader. 
 Projektet ska kunna starta 1 november 2017  
 Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. 
 Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor enligt avsnitt 9.2. 
 Bilagorna ska uppfylla formateringskrav och hålla sig inom max antal sidor enligt avsnitt 

9.2. (Obs: max 6 sidor för Genomförbarhetsstudie och max 10 sidor för FoI-projekt) 
 Bilagorna ska följa tillhandahållna mallar enligt avsnitt 9.2. 

 
 

8 Bedömning 
 
8.1 Bedömningsprocessen 
Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar. Bedömningen 
baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova via 
Intressentportalen (se avsnitt 9). Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt: 

1. Ansökan lämnas in via Intressentportalen. 
2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas enligt 

utlysningstextens bedömningskriterier av en extern oberoende bedömningsgrupp. Detta 
resulterar i en rekommendation för finansiering till Vinnova 

3. Vinnova genomför vid behov telefonintervjuer med företrädare för sökande 
projektkonsortier. Kallelse kan ske med relativt kort varsel, ca en vecka innan beslutsdatum. 

4. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras med beaktande av 
bedömarnas rekommendation. 

5. Beslut meddelas till sökande och ledningen för SIO Grafen informeras om 
utfallet. 
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8.2 Bedömningskriterier 
 

Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Ansökningarna kommer att 
bedömas med hjälp av Vinnovas huvudkriterier: Potential, Aktörer och Genomförbarhet 
med omdöme 0 – 5. Omdömet för huvudkriteriet Potential kommer viktas med en faktor 2  
 
Potential 

a) Motivering av hur projektet adresserar utlysningens prioriterade områden och hur väl 
ansökan ligger i linje med SIO Grafens syfte och mål  

b) Motivering av hur materialet grafen tillför värde i den framtida produkten 
c) Beskrivning av state-of-the-art (dvs. en omvärldsanalys med avseende på bästa 

tillgängliga lösningar, kunskaps- och teknikläge), samt hur projektet positionerar sig till 
denna  

d) Beskrivning av hur ansökan förhåller sig till miljömässiga- och sociala 
hållbarhetsaspekter 

e) För FoI-projekt: Möjlighet att inom tre år efter avslutat projekt nå produkt (för 
materialprodukt/komponent) alternativt nå ”proof-of-concept” (för systemprodukt) 

f) För Genomförbarhetsstudie: Möjlighet att resultera i ett underlag för en framtida FoI-
ansökan inom SIO Grafen  

 
Aktörer 

a) Hur väl aktörsgruppen är sammansatt med avseende på projektmål och genomförande, 
t.ex. ändamålsenlig kompetens och engagemang hos projektledning och 
nyckelpersoner, samt hur väl parternas roller beskrivs 

b) Hur väl aktörsgruppen är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive 
tidsmässigt engagemang i det föreslagna projektets genomförande  

c) För FoI-projekt: Trovärdighet i deltagande leverantörskedja, eller att konsortiet har 
förmåga att säkerställa nödvändig leverantörskedja, i kommande implementering och 
kommersialiseringsfas 

d) För Genomförbarhetsstudie: Trovärdigt resonemang för säkerställande av nödvändiga 
projektparter inför kommande FoI-projekt 

 
Genomförbarhet 

a) Hur realistisk projektplanen och dess målsättning är i förhållande till budget och tillgång 
till kompetens, personresurser och utrustning 

b) Hur väl projektupplägget bidrar till stärkt samverkan mellan aktörer inom projektet, 
samt kunskapsspridning till övriga aktörer inom SIO Grafen 

c) Projektplanens hantering av eventuella risker och hinder som kan försvåra 
genomförande och implementering av projektresultat 

d) För FoI-projekt: Trovärdighet avseende resultatspridning, implementering- och 
kommersialiseringsplan 

e) För Genomförbarhetsstudie: Trovärdighet att kunna säkerställa projektförslag till ett 
kommande FoI-projekt 
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9 Ansökan 
 

9.1 Hur man ansöker 
Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på Vinnovas Intressentportal. Den 
består av ett formulär samt ett antal bilagor och nås genom https://portal.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. 

Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl 14.00 sista ansökningsdag. Efter 
denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till 
Vinnova. Då får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte Vinnova begär in dem. 
Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan. Klarmarkera ansökan i god 
tid då belastningen på ansökningsportalen ibland är stor strax innan en utlysnings stänger. 
Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är 
klarmarkerad. 

 
9.2 Ansökans innehåll 
Ansökan består av ett antal elektroniska blankettsidor samt ett antal obligatoriska bilagor 
som ska laddas upp i Vinnovas intressentportal. 

Till de elektroniska blankettsidorna ska bifogas följande obligatoriska bilagor som hämtas från 
utlysningens webbsida: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-
rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-Innovationsprogrammet-for-Grafen/ 

 Projektbeskrivning 
 Projektsammanfattning 
 CV-bilaga. 

Ansökan som inte innehåller samtliga ovanstående bilagor enligt formaten nedan räknas som 
ofullständig och kommer att uteslutas från den fortsatta bedömningsprocessen. 

Projektbeskrivning enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida.  
Beskrivningen ska inklusive ev. bilder, figurer och referenser maximalt omfatta 6 stående 
A4-sidor med enspaltig 12 punkters svart text för Genomförbarhetsstudie och maximalt 10 
sidor stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters svart text för Forsknings- och 
innovationsprojekt. Hänvisningar till information på webbsidor och liknande kommer inte 
att beaktas vid bedömning. 

Projektsammanfattning (högst en sida) ska skrivas enligt mall som hämtas från 
utlysningens webbsida. Projektsammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och 
får således inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. I direkt 
anslutning till att ansökan lämnas till Vinnova ska bilagan Projektsammanfattning 
även skickas till programkontoret för SIO Grafen via e-post: 
helena.theander@cit.chalmers.se 

CV-bilagan enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida. Ska innehålla relevanta CV:n 
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för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet, samt minst ett CV från varje 
projektpart. För dessa ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av 
medverkan i projektet. Varje CV ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text. 

Samtliga ovanstående bilagor är obligatoriska. Om inte kraven på maximalt sidantal och 
mallanvändning följs så kommer ansökan inte att bedömas.  

 

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. För närmare information om sekretessregler 
vid ansökan, se: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Hur-man-
ansoker/Sekretess-vid-ansokningar/. För mer juridisk information, se: 
http://www.vinnova.se/sv/Om-Vinnova/Juridisk-information/ 
 
Observera att bilagan ”Projektsammanfattning” ska kunna spridas och 
publiceras fritt och således inte får innehålla uppgifter som omfattas av 
sekretess. 

 
11  Villkor för beviljade projekt 
 
För beviljade projekt inom 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 kostnader” på Vinnovas hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-
rapportera/Villkor-och-kostnader/ 
 
Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram så tillkommer även 
särskilda villkor och anvisningar som reglerar rapportering, uppföljning och kommunikation i 
relation till programkontoret. Projektet ska bland annat delta i SIO Grafen-programmets arbete 
på följande sätt:  
Delta och presentera generella resultat och erfarenheter på SIO Grafens resultatworkshop – 
Svenskt Grafenforum (under de år som projektet pågår) 
Ge en kortfattad beskrivning av projektinnehåll och mål som vid projektstart delges 
programkontoret för publicering på: http://siografen.se/  
Tillhandahålla projektrapporter till programkontoret för SIO Grafen vid avslutat projekt 
(aktuell mall förmedlas via programkontoret). 
 
Ytterligare särskilda villkor kan tillkomma för enskilda projekt. 
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12  Kontakt 
 

 
Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll: 
Helena Theander, programchef SIO Grafen 
Tel: +46 709 28 40 74 
Helena.Theander@cit.chalmers.se 

 
Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska, praktiska 
och administrativa frågor: 
Maria Öhman, utlysningsansvarig på Vinnova 
Tel: 08-473 3189 
Maria.Ohman@vinnova.se 

 
Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är: 
Vinnovas IT-support, 
Tel 08-473 32 99, 
helpdesk@vinnova.se 


