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1 Erbjudandet i korthet
Vill du vara med och utmana dagens normer och skapa
förutsättningar för cirkulär ekonomi i praktiken?

Vem kan söka bidrag och för vad?
En omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi är nödvändig för att öka
resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som det
gynnar näringslivsutveckling och nya jobb. Det här erbjudandet vänder sig till
aktörer som vill genomföra ett utvecklings- och innovationsprojekt där det finns
goda förutsättningar att i praktiken ta reella steg mot att utveckla nya lösningar
och realisera en cirkulär ekonomi i praktiken och/eller industriell symbios.
Cirkulära samarbeten och samarbeten kring industriell symbios inom industrin är
prioriterade. Projekten kan ha olika fokus men alla ska förhålla sig till tre viktiga
dimensioner: utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system för
cirkulering via t.ex. industriell symbios eller system för recirkulering via t.ex.
återtillverkning och återanvändning.
Endast juridiska personer kan ingå i projektet och projektet ska utgöras av minst 3
projektparter.
Hur stort bidrag kan sökas?
Vinnova kan som mest finansiera 50 % av projektets stödberättigande kostnader.
Bidraget per projekt kan som högst uppgå till 10 miljoner kronor. Vinnova
bedömer dock att bidraget för de flesta beviljade projekt kommer att ligga inom
spannet 3-6 miljoner kronor.
Vilka är de viktiga datumen?
Öppningsdatum: 24 mars 2017
Sista ansökningsdag: 15 juni 2017 kl. 14.00
Datum för beslut: 28 september 2017
Tidigaste datum för projektstart: mellan 1 till 18 oktober 2017
Startrapport 1: 18 oktober 2017
Sista datum för projektavslut: 31 december 2019
Sista datum för slutrapportering 31 januari 2020

1

Inklusive Projektparts godkännande som signeras av respektive projektparts firmatecknare (för
ytterligare information se § 1 och § 6.2 i VINNOVAs allmänna villkor för bidrag).
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Detta erbjudande kopplar till två av regeringens strategiska samverkansprogram,
Cirkulär och biobaserad ekonomi samt Uppkopplad industri och nya material. Läs
mer om programmen här: http://www.regeringen.se/samverkansprogram.
Finns ytterligare information?
Aktuell information om erbjudandet och länk till vår ansökningstjänst
(Intressentportalen) finns på www.vinnova.se.

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Vinnova vill med detta erbjudande stärka förutsättningarna för att realisera en
cirkulär ekonomi. I denna utlysning räknas industriell symbios som en viktig del i
begreppet cirkulär ekonomi. Vinnova vill stimulera utvecklingen av lösningar som
kan spridas nationellt och globalt eller åtminstone regionalt. Initiativ som är mer
lokalt orienterade är inte av intresse i denna utlysning.
Sökande ska ha identifierat ett konkret fall, t.ex. en värdekedja, ett flöde eller ett
tematiskt område, där det finns goda möjligheter att ta reella steg mot att utveckla
lösningar som leder till cirkulär ekonomi och/eller industriell symbios.
Utlysningen genomförs inom regeringsuppdrag N2016/04958/IF som kopplar till
regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi samt
Uppkopplad industri och nya material. Det innebär att förslag som tydligt
adresserar frågeställningar i dessa program kommer att prioriteras. Läs mer om
programmen här: http://www.regeringen.se/samverkansprogram.
Jämställdhetsintegrering är en viktig aspekt för alla projekt med avseende på idé,
aktörer och genomförande. 2 Det innebär att all verksamhet i myndigheten ska
genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och att verksamheten ska utvecklas så
att den bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv. För de projekt som beviljas
medel betyder det:
• Att både kvinnor och män får samma förutsättningar att ta del av bidraget
• Att både kvinnor och män medverkar som aktörer i de stödbeviljade
projektens genomförande och som målgrupp
• Att utfallet av den bidragsfinansierade verksamheten, dvs.
projektresultaten, bidrar till ökad jämställdhet.

3

Vem riktar vi oss till?

Detta erbjudande vänder sig till aktörer som i samverkan vill genomföra ett
utvecklings- och innovationsprojekt där det finns goda förutsättningar att i
2

Vinnova är en av flera myndigheter som har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt
med jämställdhetsintegrering under 2016-2018.
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praktiken ta reella steg mot att utveckla nya lösningar och realisera en cirkulär
ekonomi i praktiken och/eller industriell symbios. Projekten kan ha olika fokus
men alla ska förhålla sig till tre viktiga dimensioner: utveckling av affärsmodeller,
produktdesign och system för cirkulering via t.ex. industriell symbios eller system
för recirkulering via t.ex. återtillverkning och återanvändning.
Cirkulära samarbeten och samarbeten kring industriell symbios inom industrin är
prioriterade. Det är viktigt att minst en av projektparterna är en organisation som
framställer en produkt som säljs på en marknad alternativt har en material- eller
energiström från en industriell process och som projektet avser att utgå ifrån
gällande det cirkulära flödet/industriell symbioskonceptet som står i centrum för
ansökan. Upplägg där t.ex. kommunala aktörer och anläggningar kan agera som
en förändringsagent vid omställningen mot en cirkulär ekonomi välkomnas också.
Endast juridiska personer kan ingå i projektet och projektet ska utgöras av minst
tre projektparter.

4 Vad finansierar vi?
Aktiviteter det går att söka finansiering för
Aktiviteter som genomförs ska leda till att steg tas mot att realisera en cirkulär
ekonomi och/eller industriell symbios i praktiken. Exempel på relevanta
aktiviteter är att
• Utföra tester: olika former av tester
• Utveckla och integrera enskilda lösningar: i flera fall är det nödvändigt att
bryta ned helhetslösningen i ett antal dellösningar som först kan
(vidare)utvecklas, testas och utvärderas innan de kan integreras till en
helhetslösning
• Behovsanalyser: det kan vara motiverat att i mycket begränsad omfattning
genomföra fördjupade och kompletterande undersökningar och analyser av
behov i nära samverkan med t.ex. nyckelkunder för att bättre förstå och
hantera möjligheter och hinder.
• Utveckla och testa demonstratorer och prototyper: i många fall är det
högst nödvändigt att redan på ett tidigt stadium utveckla demonstratorer
och prototyper för att t.ex. utvärdera projektets marknadspotential
• Tester i olika miljöer: resultatens potential (såsom exportmöjligheter) kan
öka avsevärt om tester kan utföras i olika miljöer.
Stödberättigande kostnader
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver
ekonomisk verksamhet begränsas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland
annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas genom
bidrag.
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Vilka kostnader som är stödberättigande framgår av dokumentet ”Guide till
Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader”. 3

5 Hur stort bidrag kan vi ge?
Bidrag från Vinnova till projekt kan som högst uppgå till 50 % av projektets totala
stödberättigande kostnader och bidraget per projekt kan som högst uppgå till 10
miljoner kronor. Vinnova bedömer dock att bidraget för de flesta beviljade projekt
kommer att ligga inom spannet 3-6 miljoner kronor.
Vinnova utlyser just nu två olika erbjudanden inom området, och den
sammanlagda totala budgeten är 30 miljoner kronor. Denna text avser erbjudande
ett (Utvecklings- och innovationsprojekt), erbjudande två (Att genomföra
utredningar och enklare tester) finns på Vinnovas hemsida. Det finns ingen
förutbestämd budgetfördelning mellan de två olika erbjudandena.

6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:
• Projektparterna är juridiska personer. 4
• Konstellationen ska vid ansökningstillfället bestå av minst 3
projektparter. 5
• Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
• Beviljade projekt i utlysningen Cirkulär biobaserad ekonomi/Cirkulära
flöden Dnr 2016-03496 som söker i denna utlysning ska senast ha
slutrapporterat 15 juni 2017.
Om de formella kraven inte uppfylls kommer ansökan inte att bedömas och
kommer att avslås på formella grunder utan vidare motivering. När
ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran
från oss.

3

Dokumentet nås via följande länk:
http://www.vinnova.se/upload/dokument/ansok_rapportera/Villkor_om_stodberattigande_kostnad
er_-_Guide_2017-02-15.pdf
4
Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer. Olika arbetsplatser
i en organisation (t.ex. olika institutioner på ett universitet) räknas som en projektpart då det är en
juridisk person.
5
För att en organisation ska räknas som projektpart ska den vara aktivt involverad i utformandet
och genomförandet av projektet samt vara med och dela på risker och resultat i samband därmed.
Aktörer som engageras i en mer begränsad omfattning räknas inte som projektpart, t.ex.
referensgrupper som hjälper till att värdera potentiella lösningar eller nätverk för resultat- och
informationsspridning.
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7 Bedömning av inkomna ansökningar
Vad bedömer vi?
Ansökningar kommer att bedömas med hjälp av följande tre kriterier som vardera
består av ett antal delkriterier:
1. Potential (dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet
lyckas)
• Potential att bidra till lösningar för att realisera cirkulär ekonomi
och/eller industriell symbios
• Potential att bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar
tillväxt
• Potential att göra framsteg med avseende på utlysningens tre
dimensioner: affärsmodeller, produktdesign och system för
recirkulering
• Potential att bidra till ökad jämställdhet
• Potential att bidra till frågeställningar adresserade i regeringens
samverkansprogram
2. Aktörer (dvs. vilka projektparterna och övriga aktörer är och hur
samarbetet dem emellan organiseras för att genomföra projektet och nå
projektets resultat- och effektmål)
• Sammansättning, kompetens, förmåga och engagemang hos
aktörskonstellationen i förhållande till projektmål och genomförande
• Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att leda
projektet
• Hur väl projektteamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende
på könsfördelning, inklusive engagemang och inflytande
3. Genomförbarhet (dvs. hur projektet har utformats för att nå dess resultatoch effektmål)
• Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och
ändamålsenlighet, speciellt med avseende på att kunna hantera de tre
centrala dimensionerna (affärsmodeller, produktdesign och system för
recirkulering)
• Aktiviteter och metoder för att göra det möjligt för helt nya
konstellationer av aktörer att samverka
• Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen
Hur bedömer vi?
Bedömning sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar och de bedöms av
externa bedömare såväl som Vinnovas handläggare. Bedömarna lämnar en
rekommendation till Vinnova som därefter tar ett formellt beslut.
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8 Beslut och villkor
Om våra beslut
Ansökningar som uppfyller de formella kraven och går vidare till bedömning får
ett beslut med en kortare beskrivning av hur ansökan bedömts givet de tre
kriterierna Potential, Aktörer och Genomförande. Ansökningar som inte uppfyller
de formella kraven kommer att avslås med hänvisning till vilket formellt krav som
inte uppfylldes. Sökande får inte någon ytterligare återkoppling eller
beslutsmotivering.
Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras med beaktande av
bedömarnas rekommendation och meddelar beslut till sökande.
Bidrag beviljas med stöd av Kommissionens förordning SFS 2015:208 om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation.
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. Har bidrag
beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli
återbetalningsskyldig.
Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag som gäller vid
beslutsdatumet. 6 Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal,
förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av
resultat.
Utöver våra allmänna villkor gäller följande särskilda villkor:
• Slutrapporten ska följa den mall som Vinnova skickar ut i nära anslutning
till beslutet.
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

6

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/Vinnovas-villkor-forbidrag/

9 (9)

9 Så här ansöker ni
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i vår ansökningstjänst
(Intressentportalen), som nås via vår webbplats. 7 Där laddar ni även upp följande
bilagor:
Ansökans
olika delar
Flikar i
Intressentportalen
Bilaga 1

Beskrivning

Max omfång

• Information om t.ex. koordinator, projektledare och budget
för samtliga projektparter.

Projektbeskrivningen ska följa angiven mall som utgörs av
12 sidor totalt**
följande avsnitt*:
• Potential
• Aktörer
• Genomförbarhet
• Kort kommentar om budgeten
Bilaga 2
CV för samtliga nyckelpersoner som ska följa angiven mall*
1 sida/person
* Mallar för projektbeskrivning respektive CV laddas ned via utlysningens hemsida. I mallarna
finns mer detaljerade instruktioner.
** Observera att de sidor som överskrider maxantalen ovan inte kommer att ingå i
bedömningsprocessen.

10 Vem kan läsa ansökan?
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men enligt lag får vi
inte lämna ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar
och forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider ekonomisk skada
om uppgifterna offentliggörs.
I praktiken innebär det att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar
dem men att vi sekretessbelägger information som bedöms kunna vara till skada
för den sökanden om den lämnas ut.
Mer information om sekretessregler finns på vår webbplats. 8

11 Kontakt
Kontakt angående erbjudandets inriktning och innehåll
Anders Holmgren
08-473 32 13
anders.holmgren@vinnova.se
Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är:

Vinnovas IT-support
Tel 08-473 32 99
7
8

https://portal.vinnova.se/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Hur-man-ansoker/Sekretess-vid-ansokningar/

