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Om Vinnova
• Myndighet under Näringsdepartementet
• Stockholm, Bryssel och Silicon Valley
• 200 anställda



Investeringar i 
forskning och 

innovation
Nationell EU-nod Expertmyndighet

Tre roller



• Samverkan mellan parter inom ett forskningsområde för att ta fram ny 
kunskap som ska nyttiggöras 

• Tredelad finansiering

• Långsiktiga engagemang, på upp till 10 år

Vad är ett centrum?



Kortsiktiga effekterResultat Långsiktiga effekter

Det bedrivs behovsmotiverad 
forskning i aktiv samverkan
med relevanta parter

Parter känner tillit till 
varandra, så att det finns ett 
kontinuerligt kunskapsflöde

SMF får bättre tillgång till 
kunskap och kompetenser

Publikationer och patent

Excellenta forskningsmiljöer
av strategisk betydelse 

Kunskapsintensiva SMF med en 
bättre konkurrensförmåga

Kontinuerlig omvärldsbevakning 
och vilket ger en ökad tillgång till 
strategiska kontakter genom 
utökade nätverk 

Individer med strategisk
kompetens, dvs svarar mot 
behov i företag och övriga 
samhället Företag med tillgång 

till rätt kompetenser 

Excellent forskning
nyttiggörs i näringsliv 
och samhälle

Attrahera och behålla 
FoU-investeringar i 
Sverige

Behovsmotiverade
hållbara innovationer 
i ett internationellt 
perspektiv A
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SMF deltar aktivt i centrumet

Ett ökat nationellt och 
internationellt utbyte, både 
mellan akademi/akademi och 
mellan näringsliv/akademi (i 
båda riktningar)

Addera värde till 
andra investeringar i 
innovationssystemet

Innovations- och 
utvecklingsprojekt och spin-
offs med excellens med relevant 
internationell uppkoppling

Relevanta utbildningar hos 
U&H genom ett samspel mellan 
utbildning, forskning och 
innovation

Tillämpa innovativa sätt att 
leda och organisera 
samverkan inom centrumet 
och den omgivande miljön



Centrum                               Samverkan i en större miljö

Fokusskifte



Andra betydande skillnader

• Regelbundna utlysningar med 
treårsintervall

• Stimulera SMF att delta, genom stöd för 
forskningsinsatser i 
kompetenscentrumets regi

• Endast de sex bästa centrum av åtta får 
fortsätta efter en internationell 
utvärdering 



Återkommande satsning

5*7 Mkr/år

8*Centrum 6*Centrum

8*C 6*C

8*C 6*C

2017 2020 2023

13 centrum 
från förra 
utlysningen



• 1 Mkr/år och centrum i stöd till SMF från 2021

• Pengarna söks efter att centrumet har beviljats finansiering, genom 
ett separat förfarande för de forskningsinsatser som de bedriver inom 
centrumet

• SMF ska vara part i centrumet för att kunna söka pengar

• För att ett SMF ska få pengar ska centrumstyrelsen ha gett sitt 
godkännande

Små och medelstora företag (1)



Små och medelstora företag (2)

• De forskningsinsatser som SMF planerar söka bidrag från 
VINNOVA ska inte läggas in i den totala centrumbudgeten 

• I den totala centrumbudgeten för SMF ska endast finnas: ev. 
kontantinsatser, tid som läggs i centrumet och forskningsinsatser 
som de inte planerar söka bidrag för hos Vinnova



Internationell utvärdering under år 5

• Utvärderingen görs för att ranka de åtta 
centrumen, bara de sex bästa får 
ytterligare 5 år finansiering 

• De två centrum som inte får ytterligare 
finansiering kommer att få en 
engångssumma för omstrukturering eller 
avveckling



Vem kan söka?

• Utlysningarna riktar sig till en grupp parter, inom alla 
forskningsområden, med en gemensam vision och strategisk idé för 
en excellent forskningsmiljö baserad på samverkan 

• Det finns ingen max eller min gräns för hur många projektparter som 
ska ingå, men det är viktigt med samverkan

• Huvudsökande (koordinator) är ett universitet, högskola eller 
forskningsinstitut, de söker tillsammans med företag och/eller offentlig 
verksamhet som medsökande 



För vad kan man söka?

• Uppbyggnad och utveckling av 
internationellt konkurrenskraftiga 
centrum med uppgift att 
genomföra behovsmotiverad 
excellent forskning i samverkan



Viktiga kriterier vid bedömningen
Potential

• De ingående parternas nuvarande vetenskapliga excellens i 
ett internationellt perspektiv

• Hur den vetenskapliga excellensen kan stärkas genom de 
planerade aktiviteterna i kompetenscentrumet

• Kompetenscentrumets potential till att skapa nya nätverk 
och strukturer för att samverka med sin omgivande miljö



Viktiga kriterier vid bedömningen
Genomförbarhet

• Möjlighet att bidra till att excellent forskning nyttiggörs i 
näringsliv och samhälle 

• Innehåll och trovärdighet i det föreslagna kompetenscentrumets 
vision och strategiska idé

• Trovärdighet i angreppssätt, organisering, involvering av och 
samverkan mellan projektparter, inklusive jämställdhetsaspekter 

• Strategi för att stärka nationell och internationell uppkoppling



Viktiga kriterier vid bedömningen
Aktörer

• Parternas sammansättning, kompetens, förmåga, och ambition 
för att stärka forskningsområdet

• Centrumföreståndarens och ledningens kompetens, förmåga och 
engagemang att leda och organisera centrumet 

• Kompetenscentrumets sammansättning utifrån ett 
genusperspektiv, samt plan för genusintegrering i 
kompetenscentrumets arbete, inklusive engagemang och 
inflytande



Jämställdhet
• Vinnova vill ta vara på både kvinnor och mäns 

innovationsförmåga genom att finansiera jämställda projekt 

• För ett kompetenscentrum innebär det att ett 
jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten. 

• Kvinnor och män ska delta på lika villkor i styrning och 
genomförande av centrumet. Styrelsen ska vara 40/60.

• Det är viktigt att vid planeringen av centrumprojekten identifiera 
vilka utmaningar och möjligheter kopplat till jämställdhet som 
finns inom forskningsområdet, samt i genomförandet



Finansiering
År 1 År 2-5 År 6-8 År 9-10

max 4 Mkr max 8 Mkr max 10 Mkr max 5 Mkr

10 Mkr

Etapp 1                Etapp 2



Formella krav
• Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som skickas ut och max antal sidor får 

inte överskridas

• Huvudsökande måste vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut

• Avsiktsförklaringar ska finnas från samtliga deltagande parter i ansökan och ska vara 
skrivna i den mallen som skickats ut.

• Huvudsökande ska ha en avsiktsförklaring undertecknad av ledaren för organisationen i 
den ska det tydligt framgå hur ansökan passar in i organisationens övergripande strategi

• Ansökan ska innehålla en budget där universitet/högskola/institut och näringsliv/offentlig 
sektor var för sig minst medfinansierar med motsvarande belopp som söks från Vinnova

• Centrumets parter är juridiska personer



Inkomna ansökningar

Formaliagranskning av ansökningar Avslag

Experter+ 
generalist (ordf)

Intervjuer

Bedömningsmöte: samlad bedömning av intervju+ansökan

Grupperna indelade utifrån 
samverkansprogrammen. 

Generalistbedömningar för val till intervju

Val av ansökningar

Experter+ 
generalist (ordf)

Experter+ 
generalist (ordf)

Experter+ 
generalist (ordf)

Experter+ 
generalist (ordf)

Prioritering av Vinnova

Val av 8 nya Kompetenscentrum



Viktigt att tänka på!

Läs igenom utlysningstexten och budgetförklaringen, för 
att se till att ni uppfyller alla formella krav

Börja i god tid att fylla i ansökan i portalen

Gör en omvärldsanalys för det tilltänkta centrumet

Fråga oss om något är oklart!?



Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020

Utlysningen 
öppnar

Utlysningen stänger

18 april

april-juni

Informationsturné

8 januari 
2019

Beslut

20 juni 2019

Jan-feb 2020

Intervjuer

22-26 april 
2019

Start av 
centrum

AvtalsperiodBedömningsprocess



Frågor?
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