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1 Erbjudandet i korthet 
Är det här något för er? 
Vi riktar oss till nystartade fristående mikroföretag1 som vill växa i Sverige och 
har innovativa affärsidéer som klarar sig i internationell konkurrens. 
 
Vad kan ni ansöka om? 
Bidrag för att genomföra ett projekt med hög risk och stor potential som ökar 
företagets möjligheter att attrahera kunder, kapital eller investeringar. 

 
Ni ska söka pengar för att ta ert företag till nästa nivå. Det kan till exempel handla 
om att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda 
företagets nya lösning. 
 
Så gör ni! 
Skicka in en ansökan till oss senast 15 januari 2019 klockan 14.00, så är ni med 
och konkurrerar om vårens finansiering. 

 
Ni gör ansökan direkt på webben i Intressentportalen, som ni når på följande 
adress: https://portal.vinnova.se/ (eller via utlysningssidan  
https://www.vinnova.se/e/innovativa-startups/steg-1-varen-2019/). 

  
Besked om vilka som beviljas finansiering lämnas senast 13 mars 2019. 
 
Frågor? 
Skicka ett mail till startups@vinnova.se eller ring 08-473 32 50. 

För tekniska frågor, mejla Vinnovas IT-support helpdesk@vinnova.se eller ring 
08-473 32 99. 
 

  

                                                 
1 Läs mer under Formella krav i avsnitt 6 om vad som menas med nystartat fristående 
mikroföretag. 
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra 
förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker 
kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra 
insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.2   

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030, 
som ett mål i sig men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med 
alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat 
till två huvudsakliga perspektiv.  

En aspekt handlar om att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av 
bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. En annan viktig aspekt handlar 
om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön 
och/eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och 
nyttiggörande.3 

 Varför finansierar Vinnova startups? 

Vi vill stödja innovativa och jämställda företag som med hjälp av vår finansiering 
validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. 
Målet är att göra dessa företag mer attraktiva och enklare att bedöma, för att på så 
vis möjliggöra att de snabbare och effektivare kan ta nästa utvecklingssteg 
tillsammans med kunder, partners, finansiärer och talanger.  
 
Därför vill vi efter finansieringen se: 

 fler företag som utvecklat sin affärsmässighet (förmåga att validera, 
verifiera och utveckla sin affär) 

 fler företag som är nyskapande, växande och klarar sig i internationell 
konkurrens till följd av utvecklingsprojekt 

 ett hållbart, diversifierat och jämställt företagande som stärker Sveriges 
konkurrenskraft 

 

3 Vad vill vi att ni ska åstadkomma? 
I denna utlysning kan ni söka bidrag upp till 300 000 kronor. Medlen ska 
användas för att validera, verifiera och utveckla er affär och den lösning affären 
bygger på. Det innebär att ni kan använda pengarna för att täcka kostnader för 
exempelvis nedanstående aktiviteter - givet att de på ett tydligt sätt bidrar till 
utlysningens mål: 
 
                                                 
2 Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: https://www.vinnova.se/m/agenda-
2030/ 
3 Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss: 
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/ 
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 ta fram och testa prototyper 
 ta fram strategier för att skydda företagets nya idé eller projekt 
 identifiera och pröva en hypotes om marknaden, uppskatta vilka resurser 

och aktiviteter som krävs för att ta företaget till nästa steg 
 pröva olika kanaler för att nå potentiella kunder, finansiärer, partners, 

nätverk, talanger 
 bygga en relation till potentiella samarbetsparter och kunder 
 uppskatta förväntade intäkter och beräkna kapitalbehov för nästa steg 
 identifiera och pröva styrkor och svagheter i teamets affärsmässighet 

(förmåga att validera, verifiera och utveckla sin affär) 
 
Efter att projektet är avslutat förväntar vi oss att ni till exempel har: 

 ökat möjligheten att utvärdera affären och reducera riskerna i projektet 
 ökat möjligheten att attrahera nya kunder, finansiärer, partners, nätverk, 

talanger 
 förstärkt företagets position och åstadkommit en förflyttning från 

projektstart 
 utformat en trovärdig hållbarhetsstrategi  
 utformat en trovärdig mångfalds- och jämställdhetsstrategi 

 

4 Vem riktar vi oss till? 
Vi riktar oss till nystartade fristående mikroföretag som vill växa i Sverige och har 
innovativa affärsidéer som klarar sig i internationell konkurrens. 
 
Företagets verksamhet ska även ha möjlighet att bidra till FN:s hållbarhetsmål 
enligt Agenda 20304. 
 
Formella krav på sökande företag avseende ålder, storlek, bolagsform med mera, 
finns redovisade under avsnitt 6. 
 
Ni måste uppfylla samtliga krav för att bli aktuella för bedömning och beviljande 
av bidrag. 
 

5 Vad finansierar vi? 

 Vad får Vinnovas bidrag användas till? 

Vår finansiering sker genom bidrag. Vi kan ge fullfinansiering, det vill säga täcka 
100 procent av stödberättigande kostnader, dock maximalt 300 000 kronor per 
företag.   
 
                                                 
4 FN:s 17 hållbarhetsmål: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen 
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Följande kostnadsslag får ni till exempel använda vårt bidrag till: 

 personalkostnader samt kostnader för konsulter och licenser 
 avskrivningskostnader för instrument, utrustning och byggnader som är 

relevanta för projektet under projekttiden 
 kostnader för material, resekostnader och liknande 

 
Förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den bland annat 
ska: 

 vara faktiskt och kunna styrkas 
 ha uppkommit hos sökande företag 
 ha uppkommit under projektperioden 
 vara fastställd i enlighet med bolagets vanliga redovisningsprinciper och 

god redovisningssed 
 
Mer om generella förutsättningar och hur ni beräknar kostnaderna följer av guiden 
för stödberättigande kostnader kan ni läsa här: 
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/guide-till-vinnovas-villkor-om-
stodberattigande-kostnader.pdf 
 

6 Formella krav 
För att en ansökan ska bedömas och kunna beviljas medel måste företaget 
uppfylla alla nedanstående formella krav vid ansökningsdeadline den 15 januari 
2019 och beslutsdagen den 13 mars 2019. De formella kraven grundar sig på ett 
antal regler för hur staten kan finansiera nystartade företag. Vinnovas krav är 
något snävare än reglerna för att vi i denna utlysning ska nå vår avsedda 
målgrupp. Det är ert ansvar att säkerställa att den information ni anger i er 
ansökan är korrekt. 

 Företaget ska  

 vara ett svenskt registrerat aktiebolag5 som bedriver verksamhet i Sverige 
(vi kontrollerar detta vid ansökningsdeadline 15 januari 2019) 

 
Nystartat 

 vara yngre än fem år. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket 
tidigast 13 mars 2014.  

 inte vara börsnoterat 
 inte ha tagit över ett annat företags verksamhet 
 inte ha delat ut vinst 

                                                 
5 Med svenskt aktiebolag anses i detta fall även utländskt aktiebolag som har en svensk filial 
registrerad hos Bolagsverket. Projektet ska även bedrivas av den svenska filialen som också ska 
bära kostnaderna. 
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 inte ha bildats genom en företagskoncentration (om inte samtliga företag 
som koncentrerades var yngre än fem år) 

 
Fristående mikroföretag6  

 ha färre än 10 anställda 
 ägas till mindre än 25 procent av andra företag (en koncerns ägande räknas 

ihop)7 
 inte äga mer än 25 procent av annat företag 
 inte ägas till mer än 25 procent av fysisk person som även äger annat 

företag på samma eller angränsande marknad 
 
Dessutom ska företaget: 

 ha haft en omsättning eller balansomslutning lägre än två miljoner kronor 
2018 

 ha en projektledare som är firmatecknare eller anställd under projekttiden i 
det sökande företaget 

 inte ha några andra ansökningar under beredning eller pågående projekt i 
Vinnovas program Social Innovation, Innovationsprojekt i företag eller 
Innovativa Startups 

 inte ha beviljats bidrag i programmet Innovativa Startups tidigare 
 

7 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Hur bedömer vi? 

Ansökningarna granskas av minst tre bedömare som är särskilt utsedda och 
förordnade av Vinnova. Bedömarna bedömer trovärdigheten och argumentationen 
i svaren på frågorna i ansökningsformuläret. Vi prioriterar ansökningarna efter hur 
väl de bedöms uppfylla kriterierna angivna under 7.3 och beviljar medel till de 
som står sig bäst i konkurrensen. Vi tar även en kreditupplysning på företag som 
är aktuella för finansiering. 
 
Vi tar inte emot kompletteringar av ansökningar i efterhand, om vi inte själva 
efterfrågat dessa. 
 

                                                 
6 För beräkning av företagets storlek, se guide här: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-
for-finansiering/statligt-stod/ 
7 Det finns undantag för vissa investerare som offentliga investeringsbolag, affärsänglar och 
universitet utan vinstsyfte m.fl. om de äger mellan 25 – 50 % av mikroföretaget. Sådan ägare är 
även undantagen om de äger mer än 50 % under förutsättningar att de inte direkt eller indirekt 
deltar i förvaltningen av företaget. Läs mer i EU:s SMF-guide på sidan 16 och framåt om 
förutsättningarna för undantag. https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/eu-definition-
smf.pdf 
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 Tidsplan 

 
Sista datum för ansökan: 15 januari 2019 klockan 14.00 
Beslut meddelas sökande: senast 13 mars 2019 

Obs! Vi reserverar oss för att tidsplanen kan ändras om antalet ansökningar blir 
större än förväntat. 

 Vad bedömer vi? 

Potential 

 om affärsidén och lösningen är nyskapande  
 om affärsidén och lösningen svarar mot ett relevant behov eller en 

efterfrågan på marknaden, och baseras på en skalbar affärsmodell  
 om affärsidén och lösningen har internationell konkurrenskraft, samt 

trovärdigheten i innovationens skyddsvärde, exempelvis i företagets 
strategi för immateriella tillgångar 

 i vilken mån idén kan bidra till positiva samhällseffekter enligt FN:s 
hållbarhetsmål i Agenda 2030 

Team 

 om företaget har tillgång till den kompetens, de samarbetsparter och det 
nätverk som behövs för att utveckla affärsidén och lösningen 

 teamets potential, ambitionsnivå och förmåga att utveckla affärsidén och 
lösningen, samt uppnå resultatmålen i utlysningen (avsnitt 3)  

 om företaget har en trovärdig strategi för att nå jämställdhet inom teamet 
och i fördelningen av nyckelpositioner inom företaget 

Genomförande  

 om budget, plan och angreppssätt för projektets genomförande är 
trovärdiga och relevanta i relation till projektets mål, exempelvis om 
personalkostnaderna eller indirekta kostnader är skäliga (inte för höga eller 
för låga) 

 om företaget planerar att involvera kunder, användare, finansiärer och 
eventuella partners i arbetet med att utveckla och validera erbjudande och 
affärsmodell 

 trovärdigheten i företagets plan för fortsatt finansiering och 
kommersialiseringsprocess 
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 Vem kan läsa ansökan 

Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut 
uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och 
forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna 
röjs. 
 
Utförligare information om sekretessregler finns på vår hemsida.8  

 Beslut  

Bidrag betalas ut med stöd av EU-kommissionens förordning nr 651/2014, artikel 
22, stöd till nystartade företag. 
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. 

8 Förväntningar på beviljade företag 

 Hur långt är ert projekt? 

Företaget förväntas starta de finansierade aktiviteterna senast den 1 april 2019 och 
avsluta projektet ungefär den 31 december 2019. Projektperioden ska vara cirka 
6–8 månader. 

 Allmänna villkor, uppföljning, återbetalning 

Företag som blir beviljade finansiering måste följa de allmänna villkor som gäller 
vid beslutsdatumet.9 De allmänna villkoren innehåller bland annat regler om 
förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av 
resultat. 
 
Vi kan komma att göra återkommande uppföljningar av effekter från till exempel 
marknadsintroduktioner och följdinvesteringar i upp till tio år efter att projektet 
avslutats. 
 
Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också 
om ni lämnar oriktiga uppgifter, beviljats bidrag felaktigt eller med för högt 
belopp.  
 

                                                 
8 Sekretess vid ansökningar: https://www.vinnova.se/om-oss/sveriges-
innovationsmyndighet/regler-som-styr-var-verksamhet/allmanna-handlingar-och-sekretess/  
 
9 Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla 
villkoren: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 
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9 Så ansöker ni  
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i vår ansökningstjänst 
(Intressentportalen), som nås via vår webbplats. Där laddar ni även upp följande 
bilagor: 
 

 en bilaga på maximalt två sidor, för att bifoga illustrationer eller 
förklarande diagram (om bilagan är mer än två sidor, bedöms bara de två 
första) 

 motsvarande registreringsbevis för utländska företag i ansökan (i de fall 
det är aktuellt) 

 
Ansökan ska skickas till oss senast den 15 januari 2019 klockan 14.00. 
 
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran från oss. 

 Om att skicka in ansökan 

Skicka inte in ansökan i sista minuten – gör det med god marginal! Sista 
ansökningsdagen kan det vara hög belastning på våra system och det kan ta längre 
tid än vanligt att få svar på era frågor.  
 
Ni skickar in er ansökan genom att klarmarkera ansökan i vår ansökningstjänst 
(Intressentportalen). Ni kan klarmarkera ansökan i förväg! Det går att låsa upp och 
komplettera ansökan fram till sista dagen.  
 
Observera! Om ni låser upp ansökan så räknas den inte längre som 
klarmarkerad, vilket gör att ni återigen måste säkerställa att ansökan är 
klarmarkerad (med god marginal) före deadline.  
 
Efter ansökningsdeadline registreras de ansökningar som klarmarkerats innan 
deadline som mottagna. En ansökan som inte är markerad som “Klarmarkerad” i 
Intressentportalen vid stängning, blir inte registrerad (inskickad). 
 
Ni kan inte komplettera er ansökan på eget initiativ efter ansökningsdeadline. 
Ansökningar som kompletteras på Vinnovas begäran skickas in direkt. 
 
OBS! Vi förbehåller oss rätten att när som helst under utlysningsperioden och 
utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer 
dock att göras under de fyra sista veckorna innan utlysningens stängning.  
 
Aktuell information om utlysningen och länk till Intressentportalen finns på 
https://www.vinnova.se/e/innovativa-startups/steg-1-varen-2019/. 
 


