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Tech Incubator
- TINC 2019
TINC är en utlysning i samverkan mellan Innovation Norway och Vinnova och
tillhör det Nationella Inkubatorprogrammet.
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1 Erbjudandet i korthet
I Silicon Valley finns de vassaste affärsutvecklarna, skarpaste marknadsförarna
och många insiktsfulla framtidsspanare. Där finns också Nordic Innovation House
(NIH) - ett nordiskt samarbete för att främja innovation och företagsutveckling.
NIH har nu öppnat höstens ansökningsomgång till acceleratorprogrammet Tech
Incubator (TINC). Programmet omfattar en kick-off i Oslo och fyra veckor på
Nordic Innovation House i Palo Alto i hjärtat av Silicon Valley. TINC genomförs
i samarbete med Innovation Norway SF/Silicon Valley och med finansiering från
Vinnova.
Vi har nu möjlighet att erbjuda upp till fem svenska startup-team plats i
programmet. Dessa kommer tillsammans med team från andra nordiska länder att
få hjälp med bland annat affärsutveckling, pitchträning, growth hacking,
skalningsstrategier, nätverksbyggande och förståelse för kapitalanskaffning.
Formen för programmet är workshops i kombination med enskild tid med några
av de absolut bästa affärsutvecklarna i Silicon Valley. Dessutom har NIH ett stort
nätverk och kopplar gärna ihop antagna startup-team med potentiella kunder och
partners.

Följande datum gäller för utlysningen:
Observera att datumen kan komma att ändras. Kontrollera alltid datum på
utlysningssidan på www.vinnova.se.
Öppningsdatum:
Sista ansökningsdag:
Projektstart:

6 december 2018
15 januari 2019 klockan 14:00
7 mars 2019

Kontaktpersoner för utlysningen:
Maria Kaaman, Handläggare Avdelning Hälsa, utlysningsansvarig
08-473 3174
maria.kaaman@vinnova.se
Karolina Winbo, Handläggare, Internationella Avdelningen
08-473 3120
karolina.winbo@vinnova.se
Inger Gustafsson, Vinnova, Nordic Innovation House, Palo Alto, USA
+1(650) 505-8921
inger.gustafsson@vinnova.se
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Administrativa frågor:
Göran Persson, Koordinator Vinnova
08-473 3132
goran.persson@vinnova.se
Kontakt angående ansökningstjänsten (Intressentportalen):
Vinnovas IT-support
Tel: 08-473 32 99
helpdesk@vinnova.se
Aktuell information om utlysningen och länk till vår ansökningstjänst finns på
www.vinnova.se.

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Fem svenska startup-team erbjuds hjälp med bland annat affärsutveckling,
pitchträning, growth hacking, skalningsstrategier, nätverksbyggande och
förståelse för kapitalanskaffning.
Målet är att utveckla er startup i raskt tempo och öka era chanser att nå framgång,
både på hemmamarknaden men också internationellt.

3 Vem riktar sig utlysningen till?
•

Teknikbaserade startups med skalbar affärsmodell och internationella
ambitioner

•

Deltagare ska vara grundare och/eller personer från ledningen. Vinnova
rekommenderar att två personer deltar från varje startup.

•

Företaget ska vid programmets början ha sin produkt (fysisk produkt eller
tjänst) ute på en eller flera marknader och därmed ha dokumenterad
respons från verkliga kunder. Detta är viktigt för att maximalt kunna
tillgodogöra sig programmet. OBS! Kan vara en betaversion.

•

Företaget bör ha ett starkt grundarteam bestående av minst 2-3 personer
som ägnar sig åt verksamheten på heltid.

•

Ni ska vilja utmana er själva och tänka nytt!
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4 Vad finansierar vi?
Aktiviteter det går att söka finansiering för
Finansieringen omfattar en kick-off i Oslo (7-8 mars 2019) och fyra veckor
(29 april-24 maj 2019) på Nordic Innovation House i Palo Alto, Kalifornien,
USA.
Stödberättigande kostnader
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. 1 Reglerna styr bland
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom
bidrag.
Följande kostnad är stödberättigande:
2/3 av deltagaravgiften för acceleratorprogrammet TINC. Acceleratorprogrammet
ger tillgång till skrivbordsplats vid Nordic Innovation House, upplägg med
gemensamma workshops och individuell coaching.
Ta hjälp av Tabeller över stödnivåer för statligt stöd
och Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader, avsnitt 2.

5 Hur stort bidrag ger vi?
Programkostnaden är 75 000 NOK per person, och för dem som blir antagna har Vinnova
ett bidrag på 50 000 NOK i SEK per deltagare. Det innebär att kostnaden blir netto
25 000 NOK per deltagare. Tillkommer ungefär lika mycket för resa och uppehälle.
Resa och uppehälle bekostas av deltagarna själva.

6

Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

Ni skickar in en ansökan via Intressentportalen och fyller i bilagan
Application Form som är skriven på engelska, då programmet sker på engelska.

1

Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-forfinansiering/statligt-stod/. Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och en guide till
villkoren om stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-forfinansiering/allmanna-villkor/
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7 Bedömning av inkomna ansökningar
Vad bedömer vi?
Vinnova bedömer om er startup befinner sig i rätt fas för att delta i TINC:
• lanserat en produkt/tjänst
• börjar se kundtillväxt
• en skalbar affärsmodell med internationella ambitioner.

Hur bedömer vi?
Vinnova bedömer er ansökan och gör sedan ett urval genom två intervjuer.
Den första intervjun sker på Vinnova i Stockholm alternativt via Skype och den
andra sker via Skype från Nordic Innovation House i Palo Alto.
Den andra intervjun kommer att genomföras i samverkan mellan Innovation
Norway, Vinnova samt de amerikanska mentorerna involverade i TINC.

8 Beslut och villkor
Om våra beslut
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag
kommer beviljas med stöd av försumbart stöd, de minimis.
Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är
stödberättigande.
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.
Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. 2 Villkoren innehåller
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning,
rapportering och nyttiggörande av resultat.
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.
Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga.
Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

2

Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla
villkoren: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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9 Så här ansöker ni
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i vår ansökningstjänst,
Intressentportalen, som nås via vår webbplats.
Där laddar ni även upp följande bilagor 3:
•
•

Application form, TINC 2019
CV

När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på
begäran från oss.

10 Vem kan läsa ansökan?
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut
uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och
forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna
röjs.

3

Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: https://www.vinnova.se/e/acceleration-tinc/tinc2019/

