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Kompetensförstärkning i
småföretag – 2020
En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet
Medtech4Health

Medtech4Health är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas
gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen
på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell
konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
För mer information om programmet, se www.medtech4health.se
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Erbjudandet i korthet

I denna utlysning kan ett litet företag söka finansiering för att anlita extern
kompetens under en begränsad period. Projektet ska arbeta med att utveckla en
nyskapande medicinteknisk idé som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet
och/eller effektivisera vården eller omsorgen. Avsikten ska vara att produktidén
ska implementeras och nyttiggöras. Det maximala beloppet som kan sökas är
200 000 kronor. Projektet får pågå maximalt 12 månader.
En central del i projektet är att den kunskap och erfarenhet som den externa
experten tillför ska föras över till de anställda i företaget och på så sätt stärka
företaget långsiktigt.
Utlysningens totala budget är 4 miljoner kronor.
Utlysningen är öppen under perioden 10 februari 2020 till och med 29 oktober
2020. Avläsning av inkomna ansökningar sker klockan 14:00 enligt nedan.
Avläsningsdatum:
2020-03-02
2020-04-01
2020-05-04
2020-06-01
2020-08-03
2020-09-01
2020-10-01
2020-10-29
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se.
Öppningsdatum
Sista ansökningsdag

2020-02-10
2020-10-29 klockan 14:00

Beslut meddelas normalt inom 3 veckor efter varje avläsningsdatum. Senaste
datum för projektstart är 2 månader efter beslut meddelats.
Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Jonas Sareld, programchef Medtech4Health
Tel: 073-838 70 80
jonas.sareld@medtech4health.se
Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga
frågor om utlysningens innehåll:
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Anna Tegnesjö, utlysningsansvarig Vinnova
Tel: 08-473 31 62
anna.tegnesjo@vinnova.se
Joanna Boquist, Vinnova
Tel: 08-473 31 24
joanna.boquist@vinnova.se
Administrativa frågor:
Therese Porsklint, Vinnova
Tel: 08-473 30 28
therese.porsklint@vinnova.se
Vinnovas IT-support:
Tekniska frågor om Intressentportalen
Tel: 08-473 32 99
helpdesk@vinnova.se
Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas ansökningstjänst finns
på www.vinnova.se.

2

Vad vill Medtech4Health åstadkomma med
finansieringen?

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå
målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Med denna utlysning vill
Medtech4Health stärka kompetensen hos småföretag verksamma i Sverige och
därmed öka möjligheten för dem att utvecklas framgångsrikt och konkurrera på
den globala marknaden. Detta ses som viktig del i att nå Medtech4Healths
långsiktiga mål.
De övergripande långsiktiga målen för Medtech4Health är att medicintekniska
innovationer ska bidra till följande:
• tillgodose behov hos patienter och brukare står i centrum inom vård och
omsorg
• fortsatt nationell och internationell framgång för svenska
medicintekniska företag
• Sverige blir internationellt erkänt för excellens inom behovsbaserad
medicinteknisk innovation, forskning och utbildning
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt. Projekten förväntas bidra till
en jämställd samhällsutveckling genom att både kvinnor och män på ett jämställt
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sätt tar del av bidraget, har inflytande över projektet och medverkar aktivt i dess
genomförande (samt genom att projektresultaten bidrar till ökad jämställdhet).

3

Vem riktar sig utlysningen till?

Den som söker bidrag ska klassas som ett mikro- eller ett småföretag (enligt
definitionen), en svensk juridisk person i Sverige. Med svensk juridisk person
likställs i detta avseende utländsk organisation som har en registrerad filial eller
driftställe i Sverige.
Företaget ska arbeta med utveckling av nyskapande medicintekniska produkter
(en fysisk produkt, tjänst eller process), och vilja kommersialisera och nyttiggöra
dessa. Företaget ska ha ett behov av att långsiktigt förstärka sin kompetentes inom
ett definierat område.
Krav på omsättning eller eget kapital
För att beviljas finansiering i utlysningen ska företaget ha en årsomsättning enligt
senaste årsredovisningen på minst 300 000 kronor och maximalt 100 miljoner
kronor, alternativt visa att man har kapital som motsvarar beloppet för
medfinansiering tillgängligt. En årsredovisning, revisorsintyg eller ett kontoutdrag
ska bifogas ansökan.

4 Vad finansieras?
Aktiviteter det går att söka finansiering för
I utlysningen finansieras kostnaden för att anlita en extern kompetens som
möjliggör utveckling eller implementering av en nyskapande idé (det som avses är
lönekostnaden).
Kompetensförstärkningen kan ske genom köp av tjänster från en extern konsult
eller genom tillfällig anställning av en expert under projektperioden. Behovet av
att knyta internationell expertis till företaget kan också finansieras i utlysningen.
Projektansökan ska innehålla aktiviteter som visar hur den kunskap och erfarenhet
som den externa experten tillför kan överföras och behållas i företaget på längre
sikt.
Kompetensbehovet kan till exempel utgöras av:
•

klinisk expertis (personal i vård och omsorg med specialistkunskaper)
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regulatorisk expertis
akademiska forskare med teknisk, medicinsk eller annan kompetens
medicinteknisk expertis
expertis från patientorganisationer avseende produktanvändning
expertis avseende kliniska prövningar och testbäddar
inköpsexpertis inom landsting/region

Utlysningen avser inte utveckling av läkemedel eller bioteknikprojekt. Läkemedel
kan dock vara en komponent i projekt där medicinteknik används för till exempel
dosering eller injektioner. Det kan också vara projekt där implantat är ytbehandlat
med läkemedel för prevention av komplikationer. För eventuella
kombinationsprodukter gäller att den biokemiska delen är färdigutvecklad,
verifierad och validerad.
Veterinärmedicinska idéer finansieras inte i denna utlysning.
Stödberättigande kostnader
Vinnovas 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. Bidrag i denna utlysning ges med stöd enligt Vinnovas förordning
(2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.
Finansieringen avser inte resursförstärkning för att genomföra rutinmässiga eller
återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder,
tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter.

5 Hur stort bidrag ges?
För utlysningen finns avsatt 4 miljoner kronor fördelat över 2 år. Projektet kan
söka finansiering med högst 200 000 kronor.
Stödnivån är maximalt 50 procent av total projektbudget. Detta innebär att
företaget själv måste finansiera resterande projektkostnad. Detta kan ske i form av
löne- eller andra projektrelaterade kostnader.

1

Läs mer om statligt stöd på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/reglerfor-finansiering/statligt-stod/. Där hittar du även Vinnovas allmänna villkor för bidrag och en
guide till villkoren om stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sokfinansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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Interna kostnader hos det sökande företaget kan inte täckas med sökta medel, men
ska redovisas som medfinansiering.

6

Förutsättningar för att ansökan ska bedömas

Endast de ansökningar som uppfyller följande formella krav bedöms.
Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven kommer att avslås av formella
skäl.
Den som söker bidrag ska klassas som ett mikro- eller ett småföretag
(enligt definitionen), en svensk juridisk person i Sverige.
Ansökan ska innehålla CV för den eller de personer som ska bistå
företaget med kompetens samt de anställda som ska ta emot
kompetensen.
Det ska framgå att företaget uppfyller kravet på årsomsättning eller eget
kapital.
Ansökan innehåller alla obligatoriska bilagor och dessa är korrekt
ifyllda.
Inga andra bilagor än de efterfrågade får bifogas ansökan.
Projektets ska starta senast 2 månader efter beslut meddelats.
Företaget har inte någon pågående finansiering i utlysningen.
Företaget får skicka in maximalt 2 ansökningar under 2020. (Den tredje
ansökan som skickas in kommer inte att bedömas.)

•
•

•
•
•
•
•
•

7 Bedömning av inkomna ansökningar
Vad bedöms?
Bedömning av ansökan görs efter hur väl projektet bidrar till utlysningens syfte
och mål. Bedömning sker enligt följande kriterier, och i vilken omfattning
projektet bedöms nå dessa.
Potential

•
•
•
•
Aktörer

projektets förmåga att stärka företagets kompetens på längre sikt
skapa en specifik nytta för patienten, vård eller omsorg
implementera och sprida projektresultat nationellt och internationellt
bidra till hållbar tillväxt i svensk medicinteknisk industri
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teamets sammansättning med avseende på klinisk, akademisk och
industriell kompetens och erfarenhet
samlad kompetens för att ta emot kunskap som förmedlas och genomföra
projektet enligt plan
teamets sammansättning med avseende på könsfördelning, och jämlik
fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

Genomförbarhet

•
•
•

nödvändiga aktiviteter har identifierats, budget och plan är trovärdiga
aktiviteter som möjliggör överföring av kunskap finns i planen
betydande jämställdhetsaspekter har integrerats i planen
Hur går bedömningsprocessen till?

Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar till utlysningen.
•
•

•
•
•

Ansökan görs i Vinnovas ansökningsverktyg Intressentportalen.
Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en
sammansatt grupp av särskilt utsedda bedömare samt Vinnovas interna
bedömare.
Bedömarna diskuterar resultatet av de individuellt utförda
bedömningarna och enas om en rekommendation till Vinnova.
Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras.
Beslut meddelas till sökande.

8 Beslut och villkor
Vinnovas beslut
Bidrag i denna utlysning ges med stöd enligt Vinnovas förordning (SFS
2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Den
stödgrund som tillämpas är Experimentell utveckling enligt artikel 25 i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.
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Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid
beslutsdatumet. 2 Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal,
förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av
resultat.
Då utlysningen sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet
Medtech4Health gäller även följande särskilda villkor:
•
•

•

•

Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de
konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Medtech4Health.
Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av
projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska
innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av
Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en
sammanfattning av projektresultaten även skickas till Medtech4Health
via e-post: kontakt@medtech4health.se. Sammanfattningen ska kunna
spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på
annat sätt känsliga uppgifter.
I samband med slutrapport ska projektet även fylla i en kort webenkät åt
Medtech4health på https://medtech4health.se/slutrapport/.

Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.
Var extra uppmärksam på att följa Vinnovas villkor. Avsteg från dessa kan i
värsta fall innebära att ni blir återbetalningsskyldiga.

9 Så här ansöker ni
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas ansökningstjänst
(Intressentportalen), som nås via Vinnovas webbplats. Där laddar ni även upp
följande bilagor 3:
•
•
2

3

Projektbeskrivning (obligatorisk)
CV-bilaga (obligatorisk)

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/

Mallar för bilagorna hittar du på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/e/medtech4healthkompetensforstarkning-i-smaforetag/medtech4health-kompetensforstarkning-i-2019-05924/
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Intyg om eget kapital, omsättning eller årsredovisning (obligatorisk)

Projektbeskrivningen ska skrivas i den mall som kan laddas ned från utlysningens
webbsida. Den får omfatta maximalt 5 stående A4-sidor skrivna med typsnittet
Arial, minst 10 punkters text.
CV-bilagan ska bestå av CV för projektledaren, den/de personer som ska anlitas i
projektet samt övriga nyckelpersoner i teamet. CV ska vara skrivna enligt mallen
som kan laddas ned från utlysningens webbsida och omfatta maximalt en A4-sida
med typsnittet Arial, minst 10 punkters text per person.
Det sökta beloppet avser lön för den externa experten som anlitas och ska
redovisas under kostnadsslaget ”Lön” eller ”Konsultkostnader” i
ansökningsformuläret.
Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och
fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni
kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar fram till sista ansökningsdag. Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.
När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och
firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på
begäran från Vinnova.

10 Vem kan läsa ansökan?
Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar men vi lämnar
inte ut uppgifter om enskilda affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och
forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna
röjs.
Handlingar som skickas till organisationen som ansvarar för det strategiska
innovationsprogrammet omfattas inte av Vinnovas sekretessbestämmelser.

