
UTLYSNING 1 (9)
Datum Diarienummer

2018-07-05 2017-04724
Reviderad 

V E R K E T  F Ö R  I N N O V A T I O N S S Y S T E M  -  S W E D I S H  G O V E R N M E N T A L  A G E N C Y  F O R  I N N O V A T I O N  S Y S T E M S

Post: Vinnova, SE-101 58 Stockholm  Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56  
Fakturaadress: Vinnova, FE 34, 838 73 Frösön  Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14

Tel: +46 (0)8 473 30 00  Fax: +46 (0)8 473 30 05  vinnova@vinnova.se  www.vinnova.se  
Orgnr: 202100-5216 VAT-nr: SE202100-521601

VI
N

N
O

VA
00

05
 W

/1
.2

, 2
00

3-
11

-1
0

Individrörlighet med 
fokus på Artificiell 
intelligens för innovation 
och samhällsnytta
En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln 



2 (9)

Innehåll
23T123T 23TUErbjudandet i korthetU23T ......................................................................................3
23T223T 23TUSamverkan – är det något för dig?U23T..................................................................3

23TU2.1U23T 23TUSamverkan är en dubbelriktad processU23T ...................................................4
23T323T 23TUVad vill vi åstadkomma med finansiering?U23T ....................................................4
23T423T 23TUVem riktar vi oss till?U23T .....................................................................................4

23TU4.1U23T 23TUArtificiell intelligens och mobilitetU23T ........................................................5
23T523T 23TUVad finansierar vi?U23T .........................................................................................5

23TU5.1U23T 23TUStödberättigande kostnaderU23T ....................................................................5
23TU5.2U23T 23TUHur stort bidrag kan vi ge?U23T .....................................................................6

23T623T 23TUFörutsättningar för att vi ska bedöma ansökanU23T...............................................6
23T723T 23TUBedömning av inkomna ansökningarU23T .............................................................6

23TU7.1U23T 23TUHur bedömer vi?U23T .....................................................................................7
23T823T 23TUVillkor för beviljade bidragU23T ............................................................................7
23T923T 23TUSå här ansöker niU23T ............................................................................................7
23TUExempel på individrörlighetsprojektU23T ......................................................................8
23TUVanliga frågor och svarU23T ..........................................................................................8

Revisionshistorik efter publicering

Datum Ändring 



3 (9)

1 Erbjudandet i korthet
Inom området artificiell intelligens erbjuder Vinnova finansiering för 
individrörlighet till:

 disputerad lärare och forskare vid universitet, högskola eller 
forskningsinstitut

 forsknings- och utvecklingspersonal inom privat, offentlig eller ideell 
sektor.

Insatsen ger möjlighet för individer att röra sig till annan organisation under tre 
månader. Rörligheten ska ha som mål att nå ny eller förnyad samverkan mellan 
organisationerna. Samverkan kan ske nationellt eller internationellt, till eller från 
Sverige. Bidraget kan användas till lön, resekostnader och uppehälle. Vistelserna i 
den andra organisationen kan spridas ut över en period på 18 månader.

Syftet med finansieringen är att öka utbytet och samverkan mellan akademin och 
andra delar av samhället. Utvecklingen inom artificiell intelligens kräver nya 
kompetenser, samarbeten och tillgång till data. Kunskapsöverföring i form av 
personlig mobilitet är ett sätt att adressera behoven. 

Sista ansökningsdag: 2 oktober 2018, klockan 14:00
Senaste beslutdatum: 25 oktober 2018 
Projektstart tidigast: 1 november 2018 

Aktuell information om erbjudandet och länk till vår ansökningstjänst 
(Intressentportalen) finns på www.vinnova.se. 

Utlysningsansvarig Administration Teknisk support
Erik Borälv Maria Olsson Vinnovas IT-support
23TUerik.boralv@vinnova.se 23TUmaria.olsson@vinnova.seU23T 23Thelpdesk@vinnova.se  

08-473 32 99 
Bedömningsprocessen, 
utlysningens innehåll

Administrativa frågor Ansökningstjänsten

2 Samverkan – är det något för dig?  
Är svaret ja på någon av följande frågor då ska du fortsätta läsa:

 Rör utbytet en samverkan inom området artificiell intelligens?
 Är du en disputerad lärare eller forskare som vill skapa nya kontakter, 

pröva nya idéer eller sprida dina forskningsresultat till en annan sektor?
 Är du verksam inom FoU och innovations-arbete i privat eller offentlig 

verksamhet alternativt ideell sektor och vill skapa nya kontakter och 
samarbeten med högskolor/universitet?

mailto:erik.boralv@vinnova.se
mailto:maria.olsson@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
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2.1 Samverkan är en dubbelriktad process
Samverkan ingår i högskolors uppdrag och Vinnova har sedan många år arbetat 
med mobilitetssatsningar och finansierat möjligheten till individrörlighet. Syftet 
med utbytet är att öka kontaktytor och kunskapsutbyte mellan privat, offentlig 
eller ideell sektor och högskolor/universitet antingen i Sverige eller utomlands.

Utländskt 
företag

Svenskt
företag

Svenskt 
universitet

Utländskt 
universitet

Utbytet ska ske med målet att etablera ny eller förnyad samverkan mellan 
organisationerna. Rörligheten kan ske nationellt eller internationellt. 

3 Vad vill vi åstadkomma med finansiering?
Vinnovas finansiering syftar till att personer inom forskning och utveckling samt 
innovation ska få en bredare erfarenhet genom arbete i en annan sektor än sin 
nuvarande. 

Vidare syftar insatsen till att öka samverkan och kunskapsutbyte mellan 
högskolesektorn och andra samhällssektorer.

Vinnova vill vidare bidra till att rörlighet till och från universitet/högskolor ska 
ses som en naturlig del i en akademisk karriär. Vinnova vill även kunna bidra till 
internationalisering av samverkan.

4 Vem riktar vi oss till?
Vi riktar oss till: 

 disputerade lärare och forskare vid högskola/universitet och 
forskningsinstitut, 



5 (9)

 personer inom privat, offentlig eller ideell sektor med minst två års 
dokumenterad erfarenhet av forskning, kvalificerad utveckling eller 
innovationsarbete inom relevant område utifrån vilken aktivitet 
rörligheten gäller.

4.1 Artificiell intelligens och mobilitet
Vi ställer krav på att samverkan ska handla om området artificiell intelligens (AI). 
Erbjudandet gäller även icke-tekniska ämnesområden. 

AI-området har en nyckelroll för den framtida utvecklingen av näringsliv och 
forskning. Användning av artificiell intelligens berör alla näringsgrenar och 
samhällsområden. Potentialen kommer emellertid inte att nås utan samspel mellan 
olika samhällsområden och aktörer. 

Framgångsrik forskning och utveckling är beroende av tillräcklig kompetens inom 
AI och samarbeten kring tillämpningar. Sveriges största möjligheter att hävda sig 
internationellt ligger i ett ömsesidigt samspel mellan innovativ tillämpning och en 
väl utvecklad samverkan mellan näringsliv och forskning.P0F

1

5 Vad finansierar vi?
5.1 Stödberättigande kostnader
Vistelserna i den andra organisationen kan längst uppgå till tre månader, men kan 
spridas ut över en period om 18 månader.

Bidraget får användas till kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med 
arbete i en annan organisation än hemorganisationen. Bidraget kan endast avse 
kostnader för en individ. 

Vår finansiering sker genom bidrag. Till organisationer som bedriver ekonomisk 
verksamhet begränsas bidragen av regler om statligt stöd.P1F

2
P Reglerna styr bland 

annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas genom 
bidrag. Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli 
återbetalningsskyldig.

Stöd ges i enhetlighet med Vinnovas förordning (2015:208) om statligt stöd till 
forskning och utveckling samt innovation alternativt stöd enligt kommissionens 
förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna107 och 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, de 
minimis-stöd.

1 Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle, Vinnova, 2018. 
https://www.vinnova.se/publikationer/artificiell-intelligens-i-svenskt-naringsliv-och-samhalle/ 
2 http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/Regler-for-statligt-stod/ 

https://www.vinnova.se/publikationer/artificiell-intelligens-i-svenskt-naringsliv-och-samhalle/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/Regler-for-statligt-stod/
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5.2 Hur stort bidrag kan vi ge?
Bidrag kan beviljas med maximalt 300 000 kronor och högst 50 procent av 
hemorganisationens stödberättigande kostnader. 

6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan
Vinnova bedömer ansökningar som uppfyller följande krav:
 Projektet ska ligga i linje med utlysningens syfte.
 Projektet ska vara förankrat i både hem- och mottagarorganisation, verifierat i 

stödbrev. 
 Ansökan ska skickas in av den svenska organisationen (vid internationell 

rörlighet) alternativ hemorganisationen (vid nationell rörlighet).
 Den person som rörligheten avser ska vara namngiven och antingen:

o vara disputerad lärare eller forskare vid högskola/universitet eller 
institut eller

o arbeta inom privat, offentlig verksamhet eller ideell sektor med minst 2 
års dokumenterad erfarenhet av relevant forskning, kvalificerad 
utveckling eller innovationsarbete inom AI-området. 

 Individen får inte ha något betydandeP2F

3
P ekonomiskt intresse i 

mottagarorganisationen.
 En utsedd person vid mottagarorganisationen ska vara angiven som ansvarig 

från denna organisations sida.

7 Bedömning av inkomna ansökningar
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: 

Potential 
 Förnyelse i den samverkan som förväntas ske till följd av rörligheten. 
 Mervärde av rörligheten jämfört med tidigare eller liknande 

samverkansaktiviteter, parterna emellan. 
 Långsiktig effekt på samverkan mellan hemorganisation och 

mottagarorganisation. 
 Effekter på individens kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
 Om rörligheten är internationell: förnyelse i och effekt av internationell 

samverkan för den svenska parten.

Genomförande. 
 Förutsättningar för att planerad rörlighet ska kunna leda till att projektets 

mål nås.

3 Exempelvis hel- eller delägarskap (ringa aktieägande acceptabelt); styrelseuppdrag med 
ekonomiskt inflytande.
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Aktörskonstellation
 Hemorganisationens respektive mottagarorganisationens förmåga att ta 

resultaten av rörligheten vidare för att utveckla samarbetet i en viss 
riktning eller till och med bidra till att hitta nya samarbets- eller 
affärsmöjligheter.

7.1 Hur bedömer vi?
Bedömning sker med hjälp av Vinnova förordnade externa bedömare. Gruppens 
kompetens och bakgrund inkluderar både generalister och de som har kunskap 
inom sakområdet. Varje ansökan läses av minst två bedömare. Vid ett 
bedömningsmöte diskuterar gruppen ansökningarna. Gemensamt kommer 
gruppen fram till vilka ansökningar som håller tillräcklig kvalitet för att kunna 
beviljas. Vinnova beslutar huruvida ett projekt får finansiering eller inte. 
Vinnovas budget kan begränsa antalet beviljade projekt.

8 Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag som är 
tillämpliga vid beslutsdatumet.P3F

4
P Villkoren innehåller bland annat regler om 

projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och 
nyttiggörande av resultat. 

Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

9 Så här ansöker ni 
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat ansökningsformulär i Vinnovas 
Intressentportal, som nås via vinnova.se. Till ansökan ska bifogas följande bilagor 
i PDF-format. 

1. Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska eller engelska och använda 
mallen på utlysningens sida.

2. CV-bilagan ska använda mallen på utlysningen sida.
3. Stödbrev ska beskriva på vilket sätt utbytet bidrar till att utveckla hem- 

respektive mottagarorganisationens verksamhet. Ett stödbrev per 
organisation ska bifogas.

Finansiering från andra externa finansiärer ska anges i ansökan. 

4 https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/allmanna-villkor-2018.pdf

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/allmanna-villkor-2018.pdf
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Inlämnade ansökningar om bidrag utgör allmänna handlingar. Som huvudregel 
gäller att allmänheten har rätt att ta del av dem.P4F

5

Exempel på individrörlighetsprojekt
Forskarutbytet gjorde att Johan hittade sitt kall

Genom Vinnova fick forskaren Johan Dahlin möjlighet att byta 
universitetet mot näringslivet. På företaget Sectra utvecklade han en 
prototyp inom artificiell intelligens som kan hjälpa läkare att ge bättre 
vård. 
23Thttps://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/forskarutbytet-
gjorde-att-johan-hittade-sitt-kall/23T

Vanliga frågor och svar
Kan jag röra mig från ett forskningsinstitut till ett företag?

Ja, om det är tydligt att det är icke-ekonomisk verksamhet. Om vi 
bedömer att aktiviteten kan ske som konsultuppdrag kommer 
ansökan inte att beviljas.

Måste jag vara disputerad forskare för att ansöka? 
Om du idag jobbar vid ett universitet eller en högskola måste du 
vara disputerad lärare/forskare. Arbetar du inom näringslivet eller 
offentlig och ideell sektor så ska du ha erfarenhet i minst två år av 
forskning, kvalificerad utveckling eller innovationsarbete inom 
relevant område utifrån vilken aktivitet rörligheten gäller. Det görs 
då en bedömning av erfarenheten. Arbetar du vid ett 
forskningsinstitut måste du vara disputerad forskare för att kunna gå 
till näringsliv eller offentlig sektor.

Mitt företag vill utföra kliniska prövningar i en annan miljö. Kan vi söka pengar 
för rörlighet? 

Nej. Aktiviteter som ingår som rutin i en utvecklingskedja, som är 
nödvändig för rutinartad affärsprocess, stöds inte i utlysningen. 

Kan jag vistas i fler än en mottagarorganisation? 
Ja, om alla organisationer är relevanta och ger positiv effekt enligt 
bedömningskriterierna. 

Kan jag som jobbar i näringslivet få pengar till att vara adjungerad professor 
eller handleda doktorander vid en högskola? 

5 Läs mer om vad detta innebär och vårt ansvar för att motverka skada 
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Hur-man-ansoker/Sekretess-vid-ansokningar/

https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/forskarutbytet-gjorde-att-johan-hittade-sitt-kall/
https://www.vinnova.se/m/inspiration-for-innovation/forskarutbytet-gjorde-att-johan-hittade-sitt-kall/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Hur-man-ansoker/Sekretess-vid-ansokningar/
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Ja, men det måste leda till varaktig samverkan mellan 
organisationerna. Har man samverkat mellan parterna skett tidigare 
måste man även visa på hur projektets aktivitet tydligt förnyar den 
samverkan. Vi finansierar inte aktiviteter som skett tidigare eller 
som skulle ske även utan finansiering. 
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