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Beskrivning av hur man lägger in den totala budgeten för ett centrum i Intressentportalen  
 
Två olika beskrivningar hur budgeten läggs in: 

1. Med en akademipart sid 2-6 
2. Med två akademiparter sid 7-12 
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Rutan ”Egen finansiering” räknas ut 
automatiskt. Egen finansieringen 
ska vara ska vara minst lika stor 
som det belopp som koordinatorn 
söker bidrag för. 

Här läggs de budgeterade 
kostnaderna (in-kind) in för 
koordinatorn och budgeterade 
kostnader motsvarande eventuella 
kontanta insatserna från företagen. 

Här läggs det bidrag in som 
koordinatorn i centrumet söker från 
Vinnova. 

Här läggs eventuella kontanta 
insatser som företagen bidrar med 
till centrumet. 

Budget med en akademipart 
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Projektpart-stort företag 

Här läggs företagets 
budgeterade kostnader (in-
kind) in. Eventuella kontanta 
insatser läggs in under 
”Finansiering” till 
koordinatorn. Företaget blir 
således ”finansiär” till 
koordinatorn (se första bilden). 

Sökt bidrag ska vara 0 kr 

Budget med en akademipart 
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Projektpart-stort företag 

Samma som ovan 

Budget med en akademipart 
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Projektpart-litet företag 

Här ska endast kostnader som 
rör övergripande 
centrumverksamhet eller 
kostnader hänförliga till 
centrumets forskningsprojekt, 
som SMF inte planerar söka 
bidrag för, läggas in. 
 

Eventuella kontanta insatser läggs in 
under koordinatorn (se första bilden). 

Sökt bidrag ska vara 0 kr 

Budget med en akademipart 
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Den totala finansieringen ska minst 
vara 3 gånger så stor som 
bidragsbeloppet. Därutöver ska 
koordinatorns ”Egen finansiering” 
vara minst lika stor som sökt bidrag 
(se första bilden). 
 
 

Rutan för totalbudget räknas automatiskt fram 
utifrån de värden som matas in  
 

Budget med en akademipart 
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Här läggs de budgeterade 
kostnaderna (in-kind) in för 
koordinatorn och budgeterade 
kostnader motsvarande eventuella 
kontanta insatserna från företagen. 
 

Här läggs det bidrag in som 
koordinatorn i centrumet söker från 
Vinnova. 
 

Här läggs eventuella kontanta 
insatser som företagen bidrar med 
till centrumet. 
 
Rutan ”Egen finansiering” räknas ut 
automatiskt. Sammanlagda bidraget 
som akademiparterna söker får inte 
vara större än deras sammanlagda 
”Egen finansiering” (se nästa bild). 
 
 

Budget med två akademiparter 
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En andra akademipart, får också ta del av 
bidraget 

Om ett företags kontanta insats går till 
denna akademipart läggs dessa pengar 
in här som finansiär 

Sammanlagda bidraget som 
akademiparterna söker får inte vara större 
än deras sammanlagda ”Egen finansiering” 
(se bilden innan). 

Budget med två akademiparter 
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Projektpart-stort företag 

Här läggs företagets budgeterade kostnader 
(in-kind) in. Eventuella kontanta insatser 
läggs in under ”Finansiering” till en 
akademipart. Företaget blir således 
”finansiär” till den akademiparten (se första 
bilden). 
 

Sökt bidrag ska vara 0 kr 

Budget med två akademiparter 
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Projektpart-stort företag 

Samma som ovan 

Budget med två akademiparter 
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Projektpart- litet företag 

Här ska endast kostnader som rör 
övergripande centrumverksamhet eller 
kostnader hänförliga till centrumets 
forskningsprojekt, som SMF inte 
planerar söka bidrag för, läggas in. 
 

Eventuella kontanta insatser läggs in 
under en akademipart. 

Sökt bidrag ska vara 0 kr 

Budget med två akademiparter 
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Den totala finansieringen ska minst vara 3 
gånger så stor som bidragsbeloppet. 
Därutöver ska akademiparternas ”Egen 
finansiering” vara minst lika stor som sökt 
bidrag. 
  

Rutan för totalbudget räknas automatiskt 
fram utifrån vad för värden som matas in  

Budget med två akademiparter 


