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1 Erbjudandet i korthet
VEM KAN SÖKA
Denna utlysningen vänder sig till alla typer av aktörer som vill arbeta med ett
normkritiskt perspektiv 1 för att ta fram innovativa lösningar på jämställdhetsoch/eller jämlikhetsutmaningar inom ramen för FN:s hållbarhetsmål, Agenda
2030. Exempel på utmaningar finns i avsnitt 4.
VAD KAN MAN SÖKA BIDRAG FÖR
Utlysningen är indelad i två erbjudanden:
Erbjudande 1: Förberedelseprojekt – Upp till 400,000 kronor kan sökas för att
utforska nya angreppsätt och lösningar på jämställdhets- och/eller
jämlikhetsutmaningar som samtidigt kan bidra till att andra mål i Agenda 2030
nås. Projekt ska resultera i relevanta partnerskap och lösningsförslag på
utmaningar som kan tas vidare i nästa steg. Projektlängd maximalt 8 månader.
Vinnovas intention är att ge möjlighet att söka för Erbjudande 2 nästa gång under
kvartal ett 2020.
Erbjudande 2: Innovationsprojekt – Upp till 2,5 miljoner kronor kan sökas för
att utveckla, testa och utvärdera innovativa lösningar på jämställdhets- och/eller
jämlikhetsutmaningar som samtidigt kan bidra till att andra mål i Agenda 2030
nås. Projektet ska ha fokus på innovation och resultera i lösningar som kan
implementeras och förvaltas av behovsägare 2 för långsiktigt nyttiggörande och
spridning. Projektlängd max 3 år.
Erbjudande 2 är öppet att söka även för de som inte har genomfört ett
förberedelseprojekt men förutsätter att projektet har samlat relevanta aktörer
kring en lösning på en väldefinierad jämställdhets och/eller jämlikhetsutmaning.
VIKTIGA DATUM
Sista ansökningsdag:
Beslut meddelas:
Tidigaste datum för projektstart:
Förberedelseprojekt avslutas senast:
Innovationsprojekt avslutas senast:

1

2019-03-08, kl. 14.00.
2019-05-10
2019-05-10
2020-01-10
2022-05-10

Det normkritiska perspektivet ska ha koppling till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, ras, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
2
Aktörer som ansvarar för och direkt berörs av den utmaning som projektet adresserar.
Behovsägaren ska ha intresse av och möjlighet att implementera och förvalta lösningen på sikt.
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KONTAKTPERSONER FÖR UTLYSNINGEN
Sophia Ivarsson, utlysningsansvarig 08-473 31 60, sophia.ivarsson@vinnova.se
Joanna Franzén, handläggare, 08-473 30 54, joanna.franzen@vinnova.se
Luisa Monse, handläggare, 08-473 31 75, luisa.monse@vinnova.se
För frågor om ansöknings-/intressentportalen, ring Vinnovas IT-support, 08-473
32 99 alternativt helpdesk@vinnova.se.
Aktuell information om erbjudandet och länk till vår ansökningstjänst
(Intressentportalen) finns på www.vinnova.se.

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Sverige har som ambition att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, på
hemmaplan och globalt 3. Som nation är vi framgångsrika både när det gäller
innovation, jämställdhet och jämlikhet. För att vi skall kunna visa vägen på dessa
områden även fortsättningsvis krävs nya typer av samarbeten, angreppsätt och
innovativa lösningar.
I Agenda 2030 är jämställhet (5) och jämlikhet (10) mål i sig, men genomsyrar
också alla andra mål 4. Med denna utlysning vill vi stärka förutsättningarna för att
realisera Agenda 2030 och de jämställdhetspolitiska 5 målen genom innovation. Vi
finansierar normkritiska innovationsprojekt där jämställdhet och jämlikhet är både
mål och ett medel för innovation.
Med förberedelseprojekten vill vi skapa förutsättningar för att identifiera och
kraftsamla kring jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar och utforska nya
angreppsätt, samarbeten och lösningar.
Med innovationsprojekten vill vi skapa förutsättningar för att utveckla, testa,
utvärdera och implementera lösningar med stor potential att bidra till ökad
jämställdhet och jämlikhet såväl som ett eller flera mål i Agenda 2030.
Projekt som finansieras förväntas angripa jämställdhet och/eller
jämlikhetsutmaningar utifrån ett normkritiskt/normkreativt perspektiv och bidra
till utlysningens mål som är:

3

Se Regeringens handlingsplan för Agenda 2030
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
4
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-malfor-hallbar-utveckling/
5
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
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•
•

•

3

Måluppfyllelse av Agenda 2030 och/eller de jämställdhetspolitiska målen
genom nya lösningar på jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar.
Att stimulera gränsöverskridande samverkan och innovation för att
adressera gemensamma utmaningar kopplat till de jämställdhetspolitiska
målen. Exempelvis mellan offentliga aktörer med särskilda uppdrag;
kommuner och landsting (HÅJ), myndigheter (JiM) och lärosäten
(JIHU) 6.
Stimulera utveckling och användning av metoder, verktyg och processer
för normkritisk/normkreativ innovation.

Vad menar vi med normkritisk och normkreativ
innovation?

Normer (såväl medvetna som omedvetna) och bristfällig kunskap om människors
förutsättningar, villkor och behov utgör hinder för hållbar tillväxt och
samhällsutveckling. Det kan handla om normer i det sociala samspelet mellan
människor, men också produkter, tjänster, tekniska lösningar och byggda miljöer
som inte är anpassade efter människors varierande behov och förutsättningar. Det
kan dessutom finnas en motsättning mellan olika typer av behov. Om insikt kring
detta saknas begränsas innovationsförmågan och möjligheten att bidra till Agenda
2030.
Normkritisk innovation är en innovationsprocess som handlar om att identifiera,
ifrågasätta och utmana omedvetna eller förgivet tagna normer för att skapa
inkluderande, hållbara lösningar. Normkritisk innovation kräver ett kritiskt
analytiskt arbete för att undersöka människors situation, villkor och behov och
samtidigt ett kreativt arbete för att omsätta de normkritiska analyserna i nya
normkreativa lösningar 7. Normkreativa lösningar är med andra ord innovationer
som bygger på tillämpningen av en normkritisk analys, omsatt i nya lösningar
vars syfte är att bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle såväl som nya
affärsmöjligheter. En kort film som förklarar vad normkritisk innovation är hittar
ni här.
Vilka normer som är relevanta att utforska och utmana kan variera beroende på
verksamhet och bransch. Flera normer kan dessutom vara relevanta samtidigt.

6

Hållbar jämställdhet (HÅJ), Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och
jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) avser de särskilda regeringsuppdrag
som dessa offentliga aktörer fått.
7
Inom programmet har Vinnova i samarbete med forskare utvecklat NOVA – Verktyg och metoder
för normkreativ innovation. Ladda ner smakprov och läs mer om normkritisk innovation här!
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Inom ramen för utlysningen ska det normkritiska perspektivet dock ha koppling
till jämställdhet eller jämlikhet 8.

4

Exempel på utmaningsområden som projekt
kan adressera:

Nedan är exempel på jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar inom Agenda 2030
där behov och efterfrågan finns för innovativa lösningar. Agenda 2030 skall
förstås som en helhet och även om vi här lyfter enskilda mål välkomnar vi projekt
som utforskar sammanhang/konflikter mellan ett eller flera mål.
MÅL 3 – Utmaningar kopplat till diskriminering, trakasserier och våld
Det övergripande målet för mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett
hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla
åldrar. Alla former av diskriminering, trakasserier och våld drabbar
såväl individens hälsa och välbefinnande som samhället i stort och
utgör ett stort hinder för både social och ekonomisk utveckling. Projekt
kan inom detta mål t.ex. utmana normer och adressera jämställdhets- och /eller
jämlikhetsutmaningar relaterade till:
•
•
•

Våld i hemmet, människohandel, sexuella och andra former av utnyttjande
Sexistiskt våld och / eller våld mot HBTQ-personer
Cybersäkerhet och cyberbrott relaterat till pornografi, trafficking, trakasserier och våld

MÅL 9 – Utmaningar kopplat till digitalisering av samhället
Det övergripande målet för mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig
infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering
och främja innovation. Ny teknik och digitalisering är avgörande för
att ta itu med samhällsutmaningar och kan bidra till en inkluderande
samhällsutveckling. Men med ny teknik uppkommer även nya
utmaningar som kan leda till det motsatta. Projekt kan inom detta mål utmana
normer och adressera jämställdhets- och /eller jämlikhetsutmaningar relaterade till
digitalisering och ny teknik såsom:

8

Jämställdhet avser kvinnors och mäns lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämlikhet
avser alla människors lika värde oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ras, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
För mer information; http://www.do.se/Diskriminerad/Diskrimineringsgrunderna
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•
•
•

Informations- och kommunikationsteknik (IKT); Artificiell intelligens (AI), ”Sakernas
Internet” (IoT) och robotik
Utveckling och användning av möjliggörande teknik för att främja kvinnors och
underrepresenterade gruppers makt och inflytande
Utveckling av teknologi som adresserar specifika jämställdhets- och/eller
jämlikhetsutmaningar

MÅL 13 – Utmaningar kopplat till klimatpåverkan
Det övergripande målet för mål 13 är att bekämpa
klimatförändringarna. Skillnader relaterade till de skyddade
diskrimineringsgrunderna, t.ex. kön och genus, påverkar val,
värderingar och attityder som har stor betydelse för miljörelaterade
fotavtryck. Dessa skillnader spelar även roll när det kommer till
jämn fördelning av makt och inflytande i det ekonomiska, offentliga och politiska
livet. Projekt kan inom detta mål utmana normer och adressera jämställdhets- och
/eller jämlikhetsutmaningar relaterade till klimat såsom:
•
•
•

5

Skillnader i värderingar och beteendemönster som leder till miljöpåverkan, t.ex. kopplat
till resor, konsumtion och transporter
Skillnader i tillgång till och attityder gentemot cirkulär ekonomi & naturbaserade
lösningar
Skillnader i deltagande och ledarskap i klimatrelaterade beslutsfattande på alla nivåer i
samhället

Vem riktar vi oss till?

Erbjudandet riktar sig till organisationer från alla sektorer och branscher som vill
använda ett normkritiskt perspektiv för att ta fram nya lösningar på jämställdhetsoch/eller jämlikhetsutmaningar som samtidigt bidrar till att andra mål i Agenda
2030 nås.
I Förberedelseprojekt kan fler än en organisation medverka som projektpart (det
är dock inget krav i denna utlysning). Behovsägare och slutanvändare ska ha
identifierats och inkluderas i projektet, exempelvis i en styrgrupp eller i
målgruppsanalyser, men måste inte vara med som projektpart. Det är deras behov
som ska styra och driva projektet.
I Innovationsprojekt ska det finnas minst två projektparter, varav minst en är
behovsägare. Slutanvändare ska inkluderas på ett aktivt sätt i utveckling och test
av lösningen.
I båda erbjudandena ser vi positivt på nya gränsöverskridande samverkansformer
mellan verksamheter, forskare och/eller processledare där befintlig kunskap inom
området normkritisk och normkreativ innovation nyttiggörs. Även internationell
samverkan välkomnas.
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Projektkoordinator som söker bidrag ska vara svenskregistrerad. Utländsk aktör
utan filial eller driftsställe i Sverige får delta och kan vara bidragsmottagare i
projekten.

6 Vad finansierar vi?
Aktiviteter det går att söka finansiering för

6.1.1

Förberedelseprojekt

Medel kan sökas för att utforska nya angreppsätt och lösningar på jämställdhetsoch/eller jämlikhetsutmaningar som identifierats inom ramen för ett eller flera av
målen i Agenda 2030. Projekt ska resultera i relevanta partnerskap och någon typ
av idé/koncept som kan utvecklas, testas och utvärderas i nästa steg.
Aktiviteter kan variera men projekt kan behöva:
•

•

•
•
•
•

6.1.2

Genomföra grundliga normkritiska analyser för att identifiera
jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar och innovationspotentialen i
dessa.
Utarbeta normkritiska gestaltningar och provotyper 9 som kan bidra till
ökad förståelse av problem/behov och potentiella lösningar som kan tas
vidare i nästa steg.
Knyta relevanta aktörer till projektet och engagera resurser som behövs i
nästa steg, till exempel involvera fler aktörer och användare.
Generera idéer och utveckla koncept för olika lösningsförslag.
Enklare test och utvärdering av olika lösningsförslag.
Dela kunskap och sprida resultat.

Innovationsprojekt

Medel kan sökas för att omsätta insikter från tidigare genomförda normkritiska
analyser i en normkreativ process för att utveckla, testa och utvärdera lösningar på
jämställdhets- och/eller jämlikhetsutmaningar. Lösningar ska samtidigt bidra till
9

Provotyp är ett provocerande objekt, exempelvis illustration eller modell, som synliggör hur
normer exkluderar, skapar hinder eller motverkar jämställdhet och jämlikhet.
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att andra mål i Agenda 2030 nås. Projektet ska ha fokus på innovation och
resultera i lösningar som kan tas vidare av behovsägare för långsiktigt
nyttiggörande och spridning. Aktiviteter kan innefatta:
•
•
•
•
•
•
•

I begränsad omfattning uppdatera, komplettera och fördjupa analyser som
genomförts tidigare
Utveckla normkreativa lösningar.
Testa lösningarna i verklig miljö.
Utvärdera lösningarnas potential att bidra till ökad jämställdhet och/eller
jämlikhet.
Utveckla affärs/finansierings/spridningsmodeller för långsiktigt
nyttiggörande.
Implementera resultat i ordinarie verksamhet.
Dela kunskap och sprida resultat.

Aktiviteter det inte går att söka finansiering för
•
•
•
•
•
•

Jämställdhetsintegrering i den egna verksamheten.
Genomföra projekt som i första hand möter andra utmaningar i Agenda
2030 där jämställdhet och jämlikhet integreras men ej utgör huvudsaklig
utmaning.
Forskningsprojekt av mer grundläggande karaktär som är långt ifrån
implementering.
Verksamhetsutveckling och driftskostnader för ordinarie verksamhet.
Kortsiktiga projektinitiativ (ni ska ha långsiktiga ambitioner).
Sociala innovationsprojekt utan tydlig normkritisk ansats som kopplar till
de skyddade diskrimineringsgrunderna.
Stödberättigande kostnader

I denna utlysning är följande kostnadsslag stödberättigade:
•
•
•
•
•

Personalkostnader.
Kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och
under den tid som de används för projektet
Kostnader för konsulter och licenser m.m.
Övriga direkta kostnader
Indirekta kostnader.
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För villkor, begränsning och omfattning för respektive kostnadsslag se Guide till
Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader (särskilt §6.1). 10
De kostnader som anges i budgeten måste uppfylla dessa villkor. Det innebär till
exempel att ideell tid/volontärtimmar inte ska anges i budgeten eftersom de inte
utgör faktiska, reviderbara kostnader. Det är däremot bra om ni i er ansökan
specificerar eventuella volontärtimmar som läggs in i projektet eftersom det kan
stärka er ansökan vid bedömningen.
Om moms
Samtliga stödberättigande kostnader ska som huvudregel redovisas exklusive
moms eftersom momsen inte är en stödberättigande kostnad. Om ert företag eller
organisation inte är momsredovisningsskyldig kan dock momsen vara en faktisk
kostnad och är då stödberättigande. Endast om ni kan styrka att momsen är en
faktisk kostnad för er får den tas upp och utgöra en del av de stödberättigande
kostnaderna. Ni ska då ta upp momsen ihop med den kostnad som momsen hör till
och inte separat.

7 Hur stort bidrag kan vi ge?
Erbjudande 1 - Förberedelseprojekt
Bidrag kan beviljas med upp till 400,000 kronor per projekt. Projekttid är
maximalt 8 månader. Upp till 100 procent stödnivå 11 på projektnivå och stöd till
projektpart enligt följande:
Organisationer (tex forskningsorganisationer) som deltar i sin icke
ekonomiska verksamhet: Upp till 100 procent stödnivå.

10

Se Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader. I guiden finns också information
om begränsningar som kan förekomma beroende av bidragsmottagare och projektinnehåll
(aktivitet). https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-omstodberattigande-kostnader.pdf
11

Stödnivå är detsamma som Vinnovas bidrag uttryckt i procent av bidragsmottagarens
stödberättigande kostnader.
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Organisationer som deltar i sin ekonomiska verksamhet 12: 100 procent
stödnivå i enlighet med Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd
av mindre betydelse 13. Intyg om försumbart stöd ska bifogas ansökan 14.
Bidragsmottagare som fyllt sin kvot för försumbart stöd kan beviljas bidrag i
enlighet med artikel 25 (genomförbarhetsstudie) i Kommissionens förordning
(EU) nr. 651/2014) med följande maximal stödnivå beroende på organisationens
storlek:
•
•
•

Litet företag: 70 procent
Medelstort företag: 60 procent
Stort företag: 50 procent
Erbjudande 2 - Innovationsprojekt

Bidrag kan beviljas med upp till 2,5 miljoner kronor per projekt. Projekttid
maximalt 3 år. Upp till 70 procent stödnivå 15 på projektnivå och stöd till
projektpart enligt följande:
Organisationer (tex forskningsorganisationer) som deltar i sin icke
ekonomiska verksamhet: Upp till 100 procent stödnivå.
Organisationer som deltar i sin ekonomiska verksamhet: Stödnivå i enlighet
Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (SFS
2015:208). Som utgångspunkt kommer stöd ges i enlighet artikel 25 (industriell
forskning) i Kommissionens förordning (EU) nr. 651/2014) med följande
maximala stödnivåer 16:
•
•
•

Litet företag: 80 procent
Medelstort företag: 75 procent
Stort företag: 65 procent

12

Organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet innefattar i princip de flesta organisationer
som inte är universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Exempel på organisationer som bedriver
ekonomisk verksamhet, i regelverkets mening, är företag, medlemsorganisationer och
branschorganisationer
13
Bidrag kan uppgå till maximalt 200 000 euro under tre beskattningsår. Läs mer här:
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod
15

Stödnivå är detsamma som Vinnovas bidrag uttryckt i procent av bidragsmottagarens
stödberättigande kostnader.
16
Stödnivåerna som nämns ovan förutsätter att projektet uppfyller vissa bonusvillkor, se tabell
över stödnivåer för statligt stöd på https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/tabellstodnivaer-statligt-stod.pdf x
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Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli
återbetalningsskyldig. Läs mer i våra allmänna villkor 17.

8

Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:
1. Ansökan är utformad i enlighet med vad som beskrivs i punkt 11
nedan.
2. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska
3. Projektparter ska vara juridiska personer.
4. Förberedelseprojekt med projektparter som bedriver ekonomisk
verksamhet ska bifoga intyg om försumbart stöd till ansökan 18.
5. Innovationsprojekt ska bestå av minst två projektparter varav en är
behovsägare.
6. Om projektparten/projektparterna förekommer med en ansökan i social
innovation, kommer ansökan till detta erbjudande inte att bedömas.

9 Bedömningsprocessen
Bedömningsprocessen
Ansökningar som uppfyller kraven bedöms av en bedömningsgrupp bestående av
särskilt förordnade experter inom utlysningens område.
Ansökningar bedöms enligt bedömningskriterierna angivna nedan och
bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. Om fördelningen
mellan olika områden och branscher blir ojämn kan detta komma att få betydelse
för prioriteringen.
Beslut om finansiering fattas av Vinnova baserat på rekommendationer från
bedömningsgruppen.

Följande tider gäller för utlysningen:
Sista ansökningsdag:
17

18

2019-03-08, kl. 14.00.

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
Blankett finner ni på https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
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Beslut meddelas:
Tidigaste datum för projektstart:
Förberedelseprojekt avslutas senast:
Innovationsprojekt avslutas senast:

2019-05-10
2019-05-10
2020-01-10
2022-05-10

Bedömningskriterier

Erbjudande 1 Förberedelseprojekt

Erbjudande 2 Innovationsprojekt

Potential
•
Potential att lösa relevant
jämställdhetsoch/jämlikhetsutmaning och
bidra till Agenda 2030
och/eller de
jämställdhetspolitiska
målen.
•
Graden av
normkritisk/normkreativ
ansats och innovationshöjd
•
Den potentiella nyttan av
projektresultaten för berörda
organisationer, målgrupper
och slutanvändare.

Aktörer
•
Aktörernas förmåga och
engagemang att leda
projektet och ta vidare
resultaten
•
Tillgången till kompetens
och erfarenheter som
behövs relativt de
aktiviteter som ska
genomföras, t.ex.
normkritiska kompetens
innovationskompetens och
förtrogenhet med Agenda
2030.

Genomförbarhet
•
Realismen i den plan och
budget som redovisats.
•
Angreppssätt för att
genomföra projektets olika
delar relativt projektets mål
och innehåll.
•
Hur väl projektets
processer och
ledning/organisation tros
möjliggöra normkritisk
innovation

Samma som förberedelseprojekt

Samma som förberedelseprojekt

Samma som förberedelseprojekt samt:
•

Lösningens potential att
nyttiggöras på sikt och bidra
till bestående effekter

10 Beslut och villkor
Om våra beslut
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. Har bidrag
beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli
återbetalningsskyldig.
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Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid
beslutsdatumet. 19 Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal,
förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av
resultat. I tillägg till de allmänna villkoren gäller följande. Projektet ska vara
representerat av minst en Projektpart vid de programseminarier och -konferenser
som Vinnova anordnar under projekttiden. Kostnad för sådan medverkan är
stödberättigande.
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

11 Så här ansöker ni
Ansökan på engelska eller svenska ska lämnas in elektroniskt via
ansökningstjänsten på Vinnovas Intressentportal. Denna nås genom
www.Vinnova.se.
För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos
Vinnova. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du
redan ett användarkonto hos Vinnova kan du använda detta. Den som skickar in
ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar eftersom det är
organisationen som blir sökande.
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 kan inga kompletteringar göras av
ansökan såvida inte Vinnova begär in dem.
Tänk på att det kan ta tid att fylla i ansökan. Påbörja därför arbetet med att fylla i
ansökan i god tid. Intyg om försumbart stöd ska bifogas ansökan för de parter där
detta är relevant.
I ansökningsmallen finns möjlighet att lägga upp en länk och lösenord till en
videopitch (maximalt 2 minuters längd) som beskriver projektet.

12 Vem kan läsa ansökan?
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men enligt lag får vi
inte lämna ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar
19

Länk till aktuella allmänna villkor på vinnova.se
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och forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider ekonomisk skada
om uppgifterna offentliggörs. I praktiken innebär det att vi måste lämna ut
handlingarna om någon efterfrågar dem men att vi sekretessbelägger information
som bedöms kunna vara till skada för den enskilde om den lämnas ut. Mer
information om sekretessregler finns på vår webbplats. 20
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Information om sekretessregler finns på https://www.vinnova.se/om-oss/sverigesinnovationsmyndighet/regler-som-styr-var-verksamhet/allmanna-handlingar-och-sekretess/

