Q&A för hemsidan:
Vad menas med formella krav?
Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att VINNOVA ska kunna bedöma en ansökan. I den här
utlysningen ska följande krav vara uppfyllda:
x

Koordinatorn (den projektpart som ansvarar för projektet i relation till Vinnova) samt övriga eventuella
projektparter ska vara en juridisk person med ett organisationsnummer

x

Sökande (koordinatorn) ska vara företag (AB), ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse från
privat eller ideell sektor.

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får
endast ske på begäran från Vinnova.

Kan jag söka med min enskilda firma?
Nej, sökande ska vara en juridisk person (till detta räknar vi ideella föreningar).

Måste projekten finansieras även av andra?
Nej, ytterligare finansiering (så kallad medfinansiering) från projektet krävs inte i denna specifika utlysning.

Obs! Viktigt att veta om Vinnovas bidrag: 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. Ni kan till exempel inte få ersättning för ideell
tid/volontärtimmar. Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli
återbetalningsskyldig.

Ni kan läsa mer om detta i våra allmänna villkor: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-ochkostnader/Vinnovas-villkor-for-bidrag/

Läs mer om regler om statligt stöd här: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-ochkostnader/Regler-for-statligt-stod/

Är huvudsökande och koordinator samma sak?
Ja. Den huvudsökande/koordinatorn äger rättigheterna till idén som ansökan handlar om.
Om flera företag eller organisationer gemensamt söker bidrag, ska endast en av dessa skicka in en ansökan som
då gäller för samtligas räkning. Denna kallas koordinator, medan de andra deltagarna – som också var för sig har
en del i idén som ansökan handlar om – kallas för projektparter.
VINNOVA betalar endast ut beviljade medel till koordinatorn, som ansvarar för att överföra medel till övriga parter
i projektet.

Vad är skillnaden mellan projektledare, projektpart och koordinator?

Om flera företag eller organisationer gemensamt söker bidrag, ska endast en av dessa skicka in en ansökan som
då gäller för samtligas räkning. Denna kallas koordinator, medan de andra deltagarna kallas för projektparter.

x

Koordinatorn får beviljade medel av VINNOVA och ansvarar för att överföra medel till övriga parter i
projektet. VINNOVA betalar endast ut beviljade medel till koordinatorn.

x

Projektledaren är den person som är behörig att företräda koordinatorn, det vill säga vara kontaktperson
för de andra projektparterna gentemot VINNOVA. Projektledaren kan, men behöver inte vara anställd hos
koordinatorn.

x

Projektpart är de företag eller organisationer, inklusive koordinatorn, som deltar i utformningen av
projektet, bidrar till genomförandet och delar på risken och resultatet. Det skall vara juridiska personer,
som ideella organisationer, fackförbund, universitet, högskolor, företag, mm. Finansiär eller
underleverantör är inte projektpart.

Förväntas jag delta i några aktiviteter under projektets gång som ni arrangerar?
Ja. VINNOVA arrangerar olika programverksamheter, till exempel konferenser, workshops, erfarenhetsdagar och
liknande, som en del av lärandet och erfarenhetsutbyte mellan projekten. Det ingår i åtagandet att få finansiering
från oss att minst en representant från projektet deltar.
För denna utlysning gäller att de som beviljas medel ska närvara vid startkonferens (en heldag) samt
projektledarutbildning (en heldag) i Stockholm. Kostnader för detta ska tas upp i projektets budget.

När och hur får jag besked om mitt projekt får stöd eller inte?
Söker du i Social innovation 2017 får du besked senast 31 mars (preliminärt datum), med tidigast projektstart 14
april 2017. Beslutsmeddelandet skickas ut via e-post. I varje beslut finns en motivering, oavsett om det är avslag
eller beviljande.

Vad kan man inte söka för?
Inom utlysningen Social innovation 2017 beviljar vi inte:

x

Förstudier (ett behov och en möjlig lösning ska ha identifierats)

x

Forskningsstudier

x

Kapacitetsbyggande initiativ (inkubatorer, nätverksplattformar eller andra mellanhänder som i sin tur
stöttar och möjliggör social innovation)

x

Verksamhetsstöd (finansiering av befintlig ordinarie/löpande verksamhet)

Vad kan man söka för?
Utlysningen erbjuder finansiering för att utveckla och testa sociala innovationer. Alla aktiviteter som genomförs
under projektperioden ska syfta till detta. Ni vill på sikt skapa en finansiellt hållbar lösning som leder till positiva
samhällseffekter och sprids nationellt/globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.
Projektet ska vara nära kopplat till kärnverksamheten och ha som primär intention att lösa en social
samhällsutmaning eller fylla ett socialt behov för att på så vis skapa positiva samhällseffekter. Projektet ska verka

i linje med Vinnovas uppdrag att skapa förutsättningar för ett mer innovativt näringsliv, offentlig sektor och
civilsamhälle i Sverige. Läs mer på http://www.vinnova.se/sv/.

Vilka kostnader är stödberättigande?
Se dokumentet ”Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader”
(http://www.vinnova.se/upload/dokument/ansok_rapportera/Guide_till_Vinnovas_villkor_om_stodberattigande_ko
stnader_2016-04-11.pdf) där det förtydligas vilka kostnader som betraktas som stödberättigande. Där förklaras
också hur redovisning av projektkostnader och projektintäkter ska ske.

Kan någon från en annan organisation än koordinatorn vara projektledare?
Ja. Projektledaren kan vara anställd hos annan projektpart än koordinatorn eller vara konsult (underleverantör).
Observera dock att vår riktlinje för hur stor andel av hela projektkostnaden som en underleverantör kan utgöra i
denna utlysning är cirka 50 %.

Hur långa är projekten?
Projekttid väntas vara cirka 8 månader.
Om vi är fler företag eller organisationer i ansökan, måste vi ha ett samarbetsavtal?
Om flera företag och organisationer är inblandade rekommenderar vi att ett avtal tas fram för samarbetet.
Läs mer i våra Allmänna villkor (http://www.vinnova.se/PageFiles/30198/Allmanna_villkor_2016.pdf) samt vår
guide för projektavtal (http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/Guide-forprojektavtal/).

Hur många företag eller organisationer måste vara med i projektet?
Det finns inga krav på hur många företag eller organisationer som ska vara med i ansökan, men vi utgår från ett
företag eller en organisation i detta skede. Det viktiga är att de företag eller organisationer som är med i ansökan
är relevanta för projektet.

När är tidigast projektstart?
Projekten startar i samband med godkänd startrapport (som skickas in efter att projektet beviljats medel), dock
tidigast 14 april 2017.

Vad är ”indirekta kostnader”?
En indirekt kostnad är en kostnad som inte direkt kan kopplas till ett bestämt inköp eller en viss projektaktivitet.
Det kan exempelvis vara lokalhyra och kostnader för administration. Ibland används begreppet omkostnader och
overheadkostnader istället för indirekta kostnader. En indirekt kostnad kan också den vara både rörlig och fast.
Universitet och högskola, får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar.

Övriga Projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 % på sina stödberättigande
personalkostnader.

Måste projekten ha koppling till Sverige eller kan jag söka med internationella projekt?
Utlysningen Social Innovation 2017 erbjuder finansiering för at utveckla och i relevant kontext testa sociala
innovationer som direkt eller indirekt verkar för samhällsnytta i Sverige. Det kan vara utländska verksamheter
involverade, men resultatet ska komma till nytta i Sverige.

Måste projekten vara kommersiellt drivna?
Nej, men en idé om finansieringsmodell och samarbetspartners för en hållbar lösning förväntas. Ni vill på sikt
skapa en finansiellt hållbar lösning som leder till positiva samhällseffekter och sprids nationellt/globalt så att
många kan tillgodogöra sig nyttan.
Det ska finnas en trovärdig idé eller plan som visar hur projektet är tänkt att finansieras efter att Vinnovas
finansiering avslutats, som tar hänsyn till andra intressenters potentiella finansiering.
Vinnova erbjuder finansiering för att komma igång och utveckla/testa vissa specifika element, men finansierar inte
verksamheter vars affärsmodell kräver ständig statlig finansiering. Projektbeskrivningen måste på ett trovärdigt
sätt visa hur projektet kan skapa tjänster och värden som andra är beredda att betala för eller på annat sätt
gottgöra för.

Kan en individ söka eller måste det vara en organisation?
Nej, sökande måste vara en juridisk person och ha ett organisationsnummer.

Kan jag söka med en internationell innovation för implementering på svensk marknad?
Ansökan ska på ett trovärdigt sätt kunna argumentera för att lösningen (innovationen) är unik i sitt specifika
sammanhang.

Vilka bedömer min ansökan?
Bedömningen av din ansökan görs av interna och externa experter med specialistkompetens inom en rad
områden som rör social innovation. Bedömningen resulterar i en rankinglista med rekommendation om vilka
projekt Vinnova ska finansiera. Vinnova tar beslut om vilka projekten blir.

Kan en sökande eller koordinator låta en konsult utföra projektet?
Ja, observera dock att riktlinjen för hur stor andel av hela projektkostnaden som en underleverantör (till exempel
konsulter, experter eller forskare) kan utgöra i denna utlysning är cirka 50 %.

Kan parter bidra med medfinansiering i form av egenfinansierad tid?
Ja, såväl sökande (eller koordinator) som andra projektparter kan själva bidra till finansieringen av sina kostnader
i projektet genom att själva stå för kostnaderna för den arbetstid som inte finansieras av Vinnova om det rör sig
om faktisk, reviderbar, bokförd tid. Ni kan inte få ersättning för ideell tid/volontärtimmar. Har bidrag beviljats

felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli återbetalningsskyldig. Ni kan läsa mer om detta i våra
allmänna villkor: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/Vinnovas-villkor-forbidrag/.

