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1 Erbjudandet i korthet 
 
Vinnova erbjuder svenska organisationer ett bidrag för kostnader som uppkommer 
vid resa utanför Sverige. Följande kan söka bidrag: 

• Små och medelstora företag (SMF) som ska träffa samarbetspartners för 
en ansökan till Horisont 2020 och de partnerskapsprogram som ingår.1 

• SMF som ska träffa samarbetspartners för en ansökan till EUREKA, 
inklusive Eurostars och EUREKA kluster2 

• SMF som ska delta på av Vinnova utpekade konferenser och 
informationsmöten med syfte att träffa framtida samarbetspartners inom 
forskning och innovation3. 

 
Resor inom Europa kan ersättas med upp till 15 000 kr per resa och utanför 
Europa med upp till 25 000 kr per resa. 
 
Kontaktpersoner: 
Elisabet Nielsen, elisabet.nielsen@vinnova.se tel 08-473 31 07 
Karin Aase, karin.aase@vinnova.se tel 08-473 31 17 
 
Aktuell information om utlysningen och länk till ansökningstjänsten hittar du på 
www.vinnova.se  
 
 

 
Bild 1. Översikt av processen för att söka resebidrag. 
 
 

                                                 
1 Resebidraget gäller även partnerskapsprogrammen Joint Technology Initiatives, artikel 187 
(Clean Sky, IMI, ECSEL, Bio-based industries och FCH) eller samarbetsprogrammen, artikel 185 
(eEDCTP, Eurostars, BONUS och EMPIRE). 
2 ITEA 3, Celtic Plus, Euripides, Metallurgy Europe, PENTA 
3 Se kalendariet på www.vinnova.se för att hitta vilka möten och konferenser som ingår. 

mailto:elisabet.nielsen@vinnova.se
mailto:karin.aase@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
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2 Vad vill vi åstadkomma med utlysningen? 
Vinnovas vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och 
innovationsland. Genom att ersätta kostnader som uppkommer i samband med 
internationella resor bidrar vi till ökad rörlighet och internationell samverkan hos 
svenska aktörer. 
 
3  Vem riktar vi oss till? 
Vi vänder oss till svenska organisationer som ska resa utanför Sverige för att 
träffa framtida samarbetspartners genom att delta på konferenser eller möten. För 
mer information se ovan ”Erbjudandet i korthet”. 
 
4 Vad gäller för Vinnovas bidrag? 
För de projekt som beviljats bidrag kommer det också att anges särskilda villkor, 
bland annat vad gäller tidpunkt för utbetalning och stödberättigande kostnader.   
 
Stödberättigande kostnader är rese- och hotellkostnader som uppkommer i 
samband med resa för maximalt två personer. Bidraget får användas till 
ekonomiklass flygbiljett (eller motsvarande), lokala transporter till och från 
flygplats samt högst fyra hotellnätter på plats. Personalkostnader är inte 
stödberättigande, inte heller får påslag för indirekta kostnader göras. 
 
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag kommer att ges i enlighet med 
Kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre 
betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Har bidrag beviljats 
felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli återbetalningsskyldig.  
 
5 Hur stort bidrag kan vi ge? 
Vinnovas maximala bidrag kan uppgå till 15 000 kr per resa inom Europa och 
25 000 kr per resa utanför Europa, för maximalt två personer. 
 
6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 
 

• Resan får inte ha genomförts innan ansökan kommer in till Vinnova. 
• Sökanden får inte ha mottagit bidrag för resan från någon annan 

myndighet. 
• Sökanden ska uppfylla EUs definition på små- och medelstora företag 

(SMF), vilket bland annat innebär att företag ska ha färre än 250 anställda 
och ha en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller 
en balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro. Hela definitionen 
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finns på http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-
analysis/sme-definition/index_en.htm. 

• Sökanden ska vara en juridisk person med verksamhet i Sverige och som 
bedriver egen forskning och utveckling.  

• Sökanden får inte genom denna ansökan överstiga det stödtak för 
försumbart stöd som anges i EU:s förordning. Detta ska styrkas med en 
särskild blankett i ansökan.  

7 Bedömning av inkomna ansökningar 
 Vad bedömer vi? 

Ansökan bedöms utefter hur betydelsefull resan är för sökandens möjlighet att ta 
fram en konkurrenskraftig ansökan eller vilka resultat som sökanden förväntar sig 
från mötet eller konferensen.  

 Hur bedömer vi? 
Ansökan bedöms av Vinnova och under förutsättning att ansökan är fullständig 
och de krav som anges i avsnitt 6 är uppfyllda kommer besked om beslut att 
lämnas inom sex veckor från att ansökan har inkommit till Vinnova.  
 
 
8 Så här ansöker ni  
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat ansökningsformulär i Vinnovas 
Intressentportal, som nås via vinnova.se.  
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