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1 Erbjudandet i korthet 
EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt 
deltagande, som syftar till att främja forskning eller standardiseringsprocesser. De 
är långsiktigt strategiska och tematiska initiativ som initierats av europeisk 
industri, med målet att utveckla generisk teknik som stärker den europeiska 
konkurrenskraften. 
 
Vinnova erbjuder svenska deltagare som fått EUREKA-kluster label, dvs ett 
godkänt projekt inom något av EUREKAs kluster, att komma in med gemensam 
ansökan om bidrag. 
 
Följande ersättningsnivåer gäller för deltagande organisationer: 
• Små och medelstora företag (SMF) enligt EU:s definition och som uppfyller 
kraven enligt kap 5, kan få bidrag med upp till 50 procent av sina stödberättigande 
kostnader. 
• Stora företag kan få bidrag upp till 30 procent av sina stödberättigande 
kostnader. 
• Universitet och högskolor kan få bidrag upp till 100 procent av sina 
stödberättigande kostnader. 
 
Bidrag kommer att beviljas med maximalt 50 % av projektets stödberättigande 
kostnader.  
 
För utlysningen finns avsatt en årlig budget om 60 miljoner kronor. 
 
Kontaktpersoner för utlysningen är: 
 
Utlysningsansvarig: Jessica Svennebring, jessica.svennebring@vinnova.se   
 
Celtic-Plus: Jessica Svennebring, jessica.svennebring@vinnova.se 
 
ITEA3: Andreas Allström, andreas.allstrom@vinnova.se  
 
Euripides2: Jonas Bjarne, jonas.bjarne@vinnova.se 
 
SMART: Tero Stjernstoft, tero.stjernstoft@vinnova.se 
Ida Langborg, ida.langborg@vinnova.se 
 
 
Aktuell information om utlysningen och länk till ansökningstjänsten hittar du på 
www.vinnova.se  
 

mailto:jessica.svennebring@vinnova.se
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2 Vad vill vi åstadkomma med utlysningen? 
EUREKA-kluster är industridrivna internationella samverkansprojekt som 
fokuserar på industrins behov. Projekt som finansieras inom utlysningen förutsätts 
bidra till samhällsnytta och tillväxt i Sverige, samt bidra till ökad konkurrenskraft 
för svenskt näringsliv. Vidare verkar Vinnova för en jämställd samhällsutveckling 
och ser därför positivt på ansökningar där både kvinnor och män tar del av 
bidraget och medverkar som aktörer i de stödbeviljade projekten samt att 
projektresultaten kommer både kvinnor och män tillgodo. Av projektplanen ska 
det framgå hur ni arbetar för en balanserad könsfördelning i projekt-
organisationen, dels bland de som tar del av stödet, dels bland slutanvändarna, i de 
fall det är relevant. 
  
Inom olika EUREKA-kluster samarbetar minst två oberoende organisationer från 
minst två länder med att ta fram generiska tekniker och tjänster, eller 
standardisering med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften. För 
Sverige är EUREKA-klusterprojekt strategiskt viktiga för vår industri och som en 
del i Vinnovas satsning på internationalisering av näringslivet, framför allt små 
och medelstora företag. EUREKA-klusterprojekt kompletterar både Vinnovas 
nationella program och EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.  
 
Förväntade effekter av projekt är exempelvis nya produkter, nya 
affärsmöjligheter, standardisering som är relevant för svenskt näringslivs 
konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och 
demonstratorer som kan visas upp för potentiella kunder, samt bidrag till 
internationella standarder.  
 
3  Vem riktar vi oss till? 
Svenska organisationer som fått en så kallad EUREKA label för sin EUREKA-
klusteransökan inbjuds att komma med en gemensam ansökan om nationell 
medfinansiering.  
 
4 Vad finansierar vi? 
Vinnovas bidrag avser hela eller andel av bidragsmottagarens stödberättigande 
kostnader som uppkommer i ett EUREKA-klusterprojekt. Se ”Stödberättigande 
kostnader” på www.vinnova.se  
 
Maximala stödnivåer för de olika deltagarna: 
• SMF enligt EU:s definition och som uppfyller kraven enligt kap 5, kan få bidrag 
motsvarande 50 procent av sina stödberättigande kostnader. 
• Företag som inte ryms inom EUs definition för SMF kan få bidrag motsvarande 
30 procent av sina stödberättigande kostnader. 
• Universitet och högskolor kan söka bidrag motsvarande 100 procent av sina 
stödberättigande kostnader. 

http://www.vinnova.se/
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Vinnovas bidrag kommer att beviljas med maximalt 50 % av projektets 
stödberättigande kostnader för de deltagande organisationerna. 
 
Bidrag beviljas med stöd av 9 § förordning (2015:208) om statligt stöd till 
forskning och utveckling samt innovation, dvs som stöd till forsknings- och 
utvecklingsprojekt enligt artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014. Projektets aktiviteter ska ingå i någon av följande kategorier: 
Industriell forskning eller Experimentell utveckling. För definition av 
kategorierna se Kapitel I, Artikel 2 punkt 85, 86 och 87 i förordningen1. 
 
Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli 
återbetalningsskyldig.  
 
5 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
För att komma ifråga för Vinnovas bedömning ska följande krav vara uppfyllda: 
• Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in 
• Ansökan ska ha en EUREKA label 
 
För projekt med deltagande SMF, måste företaget visa att nedanstående krav är 
uppfyllda vid ansökan till EUREKA-klustret:  
• Bolaget ska ha minst 0,5 miljoner kronor i nettoomsättning enligt senaste 

årsredovisningen. 
• Bolaget ska ha minst tre anställda. 
 
6 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 
Den klusterprojektansökan som lämnades in till EUREKA-klustersekretariatet 
(ITEA 3, Celtic Plus, Euripides eller SMART) bedömdes enligt respektive 
klusters kriterier, där fokus ligger på förkommersiella, industridrivna forsknings- 
och innovationsprojekt. 
 
För att vara behörig att skicka in en ansökan om finansiering av de svenska 
deltagarna måste projektet ha fått så kallad ”Label”, vilket betyder att projektet är 
behörigt att starta. 
 
I tillägg till den utvärdering som görs för att projektet ska få en ”Label”, bedöms 
den svenska delen av ansökan (det som står i klusterprojektansökan och den 
projektbeskrivning som ska skickas in) med hjälp av följande kriterier (se figur 1 
för en schematisk bild). 
                                                 
1 Definitioner i förordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
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Potential.  
• Potentiell effekt av de resultat som kommer fram ur projektet, relaterat till 

avsedd marknad och kunder 
• Resultatens potentiella effekt att bidra till ökad jämställdhet 
• Grad av nyttiggörande/exploatering av projektresultaten i Sverige 
• Grad av ökad internationell konkurrenskraft hos deltagande parter, framför allt 

hos små och medelstora företag 
 

Genomförbarhet.  
• Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet 
• Deltagande SMF ska ha kapacitet att genomföra sin del av projektet 
• Angreppssätt, organisering och involvering av projektparter och relevanta 

aktörer inklusive användare/kunder/kravställare 
• Relevans och trovärdighet i riskbedömningen 
• Projektet ska vara industridrivet och ha ett aktivt deltagande av näringslivet 
• Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen 

 
Aktörer.   
• Konsortiets erfarenhet av internationella projekt 
• Marknadspositioneringen hos de olika parterna inom konsortiet, dvs ”Hur väl 

positionerade är konsortiemedlemmarna i värdekedjan för att se till att 
resultaten kommer att nyttiggöras?  

• Projektkonsortiets sammansättning beträffande könsfördelning, inklusive makt 
och inflytande 

• Grad av medverkan av små och medelstora företag 
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 Hur bedömer vi? 
Utlysningen är öppen hela året. Tiden då ansökningarna kommer in beror på när 
EUREKA-klustret haft sin utvärdering och sökanden fått sin label.  
 
Ansökningarna bedöms av Vinnova, samt av externa experter. Ansökningarna 
bedöms enligt bedömningskriterierna ovan och genom intervjuer som Vinnova 
kallar de sökande till. Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna 
ansökningar. Vinnova fattar sedan beslutet om finansiering och meddelar detta 
beslut till sökande. Vinnova har som mål att fatta beslut inom tre månader efter 
det att projektet fått en EUREKA label. 
 
 
7 Förväntningar på beviljade projekt 
För beviljade bidrag gäller Vinnovas 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.  
 
För de projekt som beviljats bidrag kommer det också att anges särskilda villkor, 
bland annat vad gäller tidpunkt för första utbetalning och tidpunkt för när 
projektavtal ska finnas på plats.   

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

Figur 1. EUREKA klustret publicerar sin utlysning (1). Konsortiet skickar in sin 
ansökan till klustersekretariatet. Klustret och Vinnova utvärderar ansökan (2). De 
projekt som utvärderas positivt får en ”label” av EUREKA (3). Det svenska 
konsortiet skickar in sin ansökan till Vinnova för att ansöka om nationell 
finansiering (denna utlysning). Det svenska konsortiet intervjuas på Vinnova (4). 
Vinnova tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan (5). 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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Utöver Vinnovas villkor, ska deltagande parter också följa de villkor som ställts 
av respektive kluster. 
 
 
8 Så här ansöker ni  
Ansökan om finansiering hos Vinnova för deltagande i projekt inom EUREKA-
kluster baseras på projektansökan till klusterorganisationen som fått så kallad 
label. För att söka finansiering hos Vinnova ska en ansökan till 
klusterorganisationen där svenska projektparter ingår ha blivit bedömd av 
internationella experter och fått label. Ansökan om label till klusterorganisationen 
görs i samband med ansökningstillfällen (calls) som hanteras av 
klusterorganisationen.  
 
För att söka bidrag från Vinnova fyller ni i ett webbaserat ansökningsformulär i 
Vinnovas Intressentportal, där laddar ni även upp de bilagor som behövs. När ert 
projekt har fått label ska ni kontakta Vinnova och får då en länk till 
ansökningsformuläret. 
 
Projekttitel ska vara E! Kluster [namn på klustret +Acronym på projektet] 
 
Till ansökan ska bifogas:  
• Den ansökan som skickades in till EUREKA klustret 
• Projektbeskrivning av den svenska delen av EUREKA klusterprojektet (enligt 

mall) 
• En specificerad budget (enligt mall)  
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