VINNVÄXT 2019
Vilket Sverige vill du vara med och skapa?
Vinnova vill med denna utlysning finansiera framväxten av internationellt
attraktiva innovationsmiljöer i regioner som har förmågan att skapa tillväxt, lösa
samhällsutmaningar och medverka till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda
2030 uppnås. Miljöerna ska vara föregångare när det gäller industriell omställning
och konkurrenskraft.
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1

Erbjudandet i korthet

Syftet med denna utlysning är att utse 2–4 tillväxt- och förnyelseinriktade
initiativ som ska utvecklas till starka och attraktiva innovationsmiljöer och bidra
till hållbar tillväxt i regioner. Genom utlysningen vill Vinnova utmana de sökande
att med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft, påskynda omställning och
förnyelse till en mer hållbar tillväxt.
Vi riktar oss till klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer
och andra typer av samarbetskoalitioner som har en tydlig ambition och potential
att bidra till omställning och förnyelse av svenskt näringsliv. För att få
finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, akademi,
offentlig sektor och gärna även civilsamhällesorganisationer.
För utlysningen finns en budget avsatt på totalt 195 miljoner kronor för tio år. I
samband med att nya Vinnväxtvinnare utses tas beslut för den första etappen på 3
år (2019-01-01 – 2021-12-31) och som omfattar maximalt 54 miljoner kronor.
Sista ansökningsdag är den 3 juli 2018 kl. 14.00.
Aktuell information om erbjudandet och länk till vår ansökningstjänst
(Intressentportalen) finns på Vinnovas hemsida.

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Syfte
Syftet med Vinnväxt är att skapa hållbar tillväxt i regioner genom utveckling av
internationellt attraktiva innovationsmiljöer inom specifika styrkeområden. De
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett jämställdhetsperspektiv ska vara
en integrerad del i innovationsmiljöns vision och arbetssätt samt en tydlig
drivkraft för förnyelse och omställning. Vinnväxtinitiativen ska inom ramen för
detta bidra till:
• Effektiva regionala och tematiska innovationssystem där
näringslivsaktörer, offentlig sektor, akademi och
civilsamhällesorganisationer har utvecklat god förmåga att samverka
för omställning och innovation.
• Att det regionala näringslivet inom styrkeområdet har ökat sin förmåga
till förnyelse och långsiktig tillväxt och att företagen därmed är rustade
för framtida utmaningar.
• Att den regionala FoU-basen inom initiativets styrkeområde har
utvecklats och har stark nationell och internationell uppkoppling.
• Att de offentliga aktörerna i regionen har utvecklat sin förmåga att
arbeta med innovationsprocesser.
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Inom ramen för denna utlysning kommer 2–4 tillväxt- och förnyelseinriktade
initiativ som ska utvecklas till starka och attraktiva innovationsmiljöer och bidra
till hållbar tillväxt i regioner utses.
Programlogik och centrala utgångspunkter
Innovation är centralt för att möta globala samhällsutmaningar och bidra till
hållbar tillväxt. Innovationer uppstår i processer av samspel och ömsesidigt
lärande mellan olika aktörer. Erfarenhet och forskning visar att geografisk närhet
och täthet skapar konkurrensfördelar och förutsättningar att integrera många
aktörer samt att få dessa att samverka.1 För att ta tillvara drivkrafter och omsätta
idéer till innovationer behövs integration mellan politik- och forskningsområden
likväl som mellan privata och offentliga verksamheter. För att främja sådana
gränsöverskridande samarbeten krävs utveckling av nya metoder, policy och
arbetssätt.
Den främsta uppgiften för ett Vinnväxtinitiativ är att stärka och utveckla det
regionala och tematiska innovationssystemet så att det skapas bättre
förutsättningar för innovation. I rollen som denna systemintegrator ligger fokus
bland annat på att stärka existerande strukturer/funktioner i innovationssystemet
snarare än att bygga upp dessa i egen regi, det vill säga att inte gå in och
konkurrera om delfunktioner med andra innovationsstödjande aktörer. Initiativet
ska även bidra till att rollfördelningen i det regionala innovationssystemet
tydliggörs.
En annan viktig del är att identifiera och undanröja olika former av hinder för
förnyelse och innovation som exempelvis kan finnas i regelverk och policys samt
att medverka till att kapacitet och samarbetsförmåga hos olika innovationsstödjande aktörer utvecklas. I en del fall kan det vara så att vissa kompetenser och
resurser som krävs för starka innovationsprocesser saknas i regionen2, vilket
innebär att strategiska allianser och utbyten med innovativa individer och
nationella likväl som internationella nätverk behöver byggas upp. Vinnväxtinitiativen är en viktig katalysator för denna utveckling.
Det långsiktiga perspektivet och finansieringen av ett Vinnväxtinitiativ på sikt är
avgörande för att skapa tydliga resultat och effekter på systemnivå i regionen. Det
är även viktigt att arbetssättet tydligt präglas av öppen innovation.
För mer information om programmets centrala aspekter, se Vinnovas hemsida,
samt vår broschyr och tidning om programmet.
1

Innovation studies and sustainability transitions: The allure of the multi-level perspective and its
challenges, Smith, Voss & Grin, Research Policy 2010.
2
Med region avser Vinnova i detta sammanhang inte nödvändigtvis Sveriges befintliga
administrativa regioner, utan snarare den funktionella region där den geografiska avgränsningen
bestäms av var kärnkompetenserna är lokaliserade och hur långt närheten ger mervärde.
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2.2.1

Agenda 2030 och Vinnväxt

Sverige har lovat att leva upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som
världens ledare antog 2015. Agendan utgör en gemensam resa där samverkan,
kraftsamling och innovation är avgörande för att nå målen.
Alla aktörer behöver bidra – politik/offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och
civilsamhälle. Sverige har ett bra utgångsläge och har också ambitionen att ta en
ledande roll i genomförandet av de globala målen. Även om Sverige, i en
internationell jämförelse, har en relativt stark position i förhållande till merparten
av målen så står vi inför stora utmaningar. Internationellt attraktiva
innovationsmiljöer har en viktig roll i denna resa. Genom ett angreppssätt där
förnyelse och omställning prioriteras kan dessa miljöer utgöra ett betydelsefullt
bidrag till att uppnå de globala målen och nå en hållbar framtid. Oavsett
styrkeområdets inriktning är det därför av högsta vikt att tillämpa ett integrerat
hållbarhetsperspektiv i innovationsprocessen. Agenda 2030 representerar därför
ett värdefullt ramverk och en viktig drivkraft i genomförandet av Vinnväxt och
utvecklingen av konkurrenskraftiga innovationsmiljöer.
2.2.2

Det regionala ledarskapet

Vinnväxtprogrammet verkar för att stimulera regionala aktörer att göra strategiska
prioriteringar i innovations- och tillväxtarbetet. Ansökan ska därför tydligt ligga i
linje med prioriteringar hos regionens tillväxtansvariga aktörer och vara en del i
genomförandet av regionens strategier för innovation och tillväxt såsom smart
specialisering och regionala utvecklingsstrategier (RUS). Kapacitet att förhålla sig
till och påverka nationella, transregionala och internationella strategier och
prioriteringar är en viktig del av detta.
Dessutom är ett starkt regionalt ledarskap för Vinnväxtinitiativet avgörande för att
få finansiering. Detta innebär ett gemensamt ledarskap där näringsliv, akademi,
offentlig sektor och gärna även civilsamhällesorganisationer står bakom en
förenad vision med ett gemensamt ansvar för det kommande genomförandet.
Uppbyggnaden av ett Vinnväxtinitiativ kräver med andra ord att de ledande
regionala aktörerna långsiktigt och helhjärtat är beredda att satsa de stora resurser
och engagemang som krävs för att en ansökan ska vara trovärdig.
2.2.3

Jämställdhet3

Ett jämställdhetsperspektiv i forskning och innovation kan innebära ett mervärde i
form av kompetens, innovationsförmåga och affärsmöjligheter. I linje med
Vinnovas uppdrag för jämställdhetsintegrering ska alla projekt som finansieras
bidra till en jämställd samhällsutveckling. För att uppnå detta ska
3

Jämställdhet är en integrerad del av Agenda 2030 men utifrån Vinnovas specifika uppdrag kring
jämställdhetsintegrering väljer vi att lyfta upp detta explicit. Läs mer om jämställdhet och
innovation i skriften Innovation and Gender.
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Vinnväxtinitiativen integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina satsningar så att
erhållna medel kommer både kvinnor och män tillgodo, att kvinnor och män
deltar på lika villkor i styrning och genomförande samt att projektresultaten bidrar
till ökad jämställdhet. Det är därför viktigt att identifiera vilka jämställdhetsutmaningar som satsningen och det tematiska området står inför samt i
genomförandet arbeta för att lösa dessa utmaningar. En aspekt handlar om att
arbeta för att både kvinnor och män på ett jämställt sätt4 deltar och har inflytande
inom verksamheten och insatserna. En annan viktig aspekt är att analysera och ta
ställning till relevanta jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) kopplat det
tematiska området.
Många utmaningar, resultat och lösningar kan till synes vara könsneutrala men
ändå påverka kvinnor och män olika. Genom fördjupad analys av eventuella
skillnader i kvinnors och mäns behov, villkor och erfarenheter minskas risker och
relevans av den kunskap, teknik och innovation som utvecklas stärks.5
2.2.4

Uppkoppling och samverkan

Vinnväxt är ett av Vinnovas samverkansprogram som specifikt har lyfts som
viktigt utifrån målsättningen att våra satsningar ska bli bättre på att koppla upp
nationellt och internationellt. Att Vinnväxtinitiativen ska bli både nationellt och
internationellt konkurrenskraftiga har varit en målsättning ända sedan programmet
initierades och nu läggs extra stor vikt vid detta. En strategi för att lyckas är att
aktivt arbeta för samverkan med andra relaterade innovationsmiljöer samt
satsningar inom Vinnovas andra program, såsom de Strategiska
innovationsprogrammen (SIP), Utmaningsdriven innovation (UDI) och
Kompetenscentrum (KC). Förutom ökade finansieringsmöjligheter kan detta leda
till synergieffekter, nya samarbetsområden och ökad konkurrenskraft. Det är
också genom dessa program, tillsammans med Vinnväxt, som satsningar på de
fem områden som Vinnova har identifierat som extra viktiga förverkligas. Dessa
områden är cirkulär och biobaserad ekonomi, industri och material, smarta städer,
innovationer inom hälsa samt resor och transporter.6
Utöver Vinnovas övriga program vill vi även uppmuntra till uppkoppling och
samverkan gentemot andra nationella FoI-finansiärers satsningar (såsom
Energimyndigheten, Formas och KK-stiftelsen) som identifieras som relevanta
utifrån Vinnväxtinitiativets tematiska inriktning.

4

Den statistiska definitionen av jämställdhet är 60/40. Det är dock inte alltid relevant med en
jämställd fördelning.
5
Läs mer om genusperspektiv inom FoI på Stanfords kunskapsplattform Gendered Innovations.
Plattformen innehåller fallstudier, verktyg och metoder för att integrera ett genusperspektiv inom
ingenjörsvetenskap, vetenskap, hälsa & medicin, miljö och design.
6
Läs mer om Vinnovas samverkansprogram och prioriterade områden här:
https://www.vinnova.se/sa-framjar-vi-innovation/sa-starker-vi-innovationsformagan/
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2.2.5

Internationalisering

En viktig del av Vinnväxt är att öka den internationella attraktions- och
konkurrenskraften hos initiativen. Ett internationellt perspektiv ska därför prägla
arbetet redan från start. Innovation sker i ökande grad i globala nätverk av aktörer
inom forskning, företagande och det omgivande samhället. För att kunna attrahera
investeringar från internationellt rörliga företag och kunna rekrytera individer med
nyckelkompetens behöver Vinnväxtinitiativen vara attraktiva samarbetspartners
för ledande forskare, företag och andra innovationsdrivande aktörer i omvärlden.
Internationalisering innebär även att göra en omvärldsanalys som visar på
innovationsmiljöns position i en internationell kontext och som exempelvis
identifierar strategiska samarbetspartners och förutsättningar på olika marknader
för framtida FoI-samarbeten. Detta bör bland annat resultera i stärkt
konkurrenskraft i EU-satsningar såsom Horisont 2020 och InterReg.
Viktigt är också olika former av stödjande aktiviteter för företag och andra
intressenter att nå nya samarbeten, resurser och marknader utanför Sverige.
Resultat- och effektmål
Vinnväxtprogrammet har en effektlogik, med effektmål som beskriver förväntade
effekter 10–20 år efter starten av Vinnovas finansiering, samt resultatmål som
beskriver önskade resultat under perioden av Vinnväxtfinansieringen. Denna
effektlogik presenteras i Bilaga 1 Effektlogik för Vinnväxtprogrammet.

3

Vilka riktar vi oss till?

Vi riktar oss till klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer
och andra typer av samarbetskoalitioner som har en tydlig ambition och potential
att bidra till omställning och förnyelse av svenskt näringsliv. För att få
finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, akademi,
offentlig sektor och gärna även civilsamhällesorganisationer. Vi tror att nya och
stärkta samarbeten mellan aktörer i olika sektorer och branscher kan öka
förutsättningarna att med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft,
påskynda omställning och förnyelse till en mer hållbar tillväxt.
Tidigare erfarenhet har visat att det är en styrka att två personer, gärna en kvinna
och en man, utses som processledare för ett Vinnväxtinitiativ. I övrigt ska teamet
som utgör processledningen besitta både strategisk och operativ kompetens.
Vi riktar oss till miljöer som redan uppnått en viss mognadsgrad och utvecklat en
del viktiga funktioner i innovationssystemet. Det ska finnas en forsknings- och
näringslivsbas inom det identifierade styrkeområdet, och ett sedan tidigare
påbörjat samarbete mellan aktörerna kring forskning och innovation.
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4 Vad finansierar vi?
Aktiviteter det går att söka finansiering för
Det går att söka finansiering för utveckling, uppbyggnad och uppväxling7 av en
innovationsmiljö samt aktiviteter för att utveckla det prioriterade styrkeområdets
innovationssystem i regionen under 10 år. Detta kan bland annat göras genom
kunskapsutveckling, finansiering av behovsmotiverad FoU, utveckling och
främjande av test- och demoinfrastruktur, framtagande av modeller för öppen
innovation samt tillhandahållande av mötesplatser och arenor för samverkan.
Finansiering av behovsmotiverad FoU förväntas utgöra ungefär 50% av
Vinnväxtbudgeten. Den ska användas till att lyfta fram, utveckla och stärka
initiativets profil och spetskompetens och på så sätt attrahera ytterligare
finansiering. Vinnväxtfinansieringen förväntas således skapa en hävstångseffekt
för finansiering till forskning och innovation inom initiativets styrkeområde.
Denna hävstång består dels i att Vinnväxtinitiativet som sådant attraherar
ytterligare finansiering, vilket i sin tur kan bidra till att skapa en långsiktig
uthållighet för verksamheten. Det innebär också att Vinnova förväntar sig att
andra aktörer i innovationssystemet (såsom universitet och högskolor,
forskningsinstitut, näringsliv, testbäddar och inkubatorer) får ökade resurser till
forskning och innovation som en effekt av initiativets verksamhet. För att
åstadkomma denna hävstång krävs att Vinnväxtinitiativet arbetar målmedvetet
och strategiskt med att stödja och ställa krav på aktörerna i systemet. Detta görs
bland annat genom att vara initiativtagare till nya FoI-projekt, sammanföra
projektparter och agera rådgivare.
Av Vinnovas finansiering ska minst 5% användas till strategiskt lärande. Inom
ramarna för denna finansiering har vi vissa krav på aktiviteter som ska
genomföras, dessa beskrivs i dokumentet "Strategiskt lärande i Vinnväxt och
riktlinjer för delmomenten coaching, dokumentation och omvärldsanalys” och
delges de vinnande initiativen.
På nästa sida visas en sammanfattande bild8 av olika typer av aktiviteter som ofta
är relevanta komponenter i ett Vinnväxtinitiativs verksamhet för att utveckla och
stärka styrkeområdets innovationssystem i regionen:

7

Med uppväxling avses att Vinnväxt avsevärt kan höja kvalitet, tempo och volym i den
verksamhet som redan startats med resurserna från de regionala aktörerna.
8
Bilden är inte heltäckande utan ska ses som inspiration.
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Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering - drivkrafter för förnyelse och omställning
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5 Hur stort bidrag kan vi ge?
För utlysningen finns en budget avsatt på totalt 195 miljoner kronor för tio år.
Beslut fattas för den första fasen på tre år (2019-01-01 – 2021-12-31) och
omfattar maximalt 54 miljoner kronor.
I denna utlysning kommer 2–4 Vinnväxtinitiativ att utses. Varje initiativ kan få
upp till 10 års finansiering i en omfattning av 2–8 miljoner kronor per år.
Finansieringen beslutas i faser där fortsatt stöd baseras på återkommande
internationella utvärderingar av hur initiativet utvecklas i förhållande till
programmets syfte och mål. Faserna presenteras i figuren nedan.
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Fr.o.m. år 8 får finansieringskällor utanför regionen räknas med. Dock ska
regionens finansiering vara minst lika stor som Vinnväxtfinansieringen. I takt med
att Vinnväxtfinansieringen fasas ut efter tio år förväntas miljön fortsätta att
utvecklas genom finansiering från t.ex. EU, regionala och nationella satsningar,
insatser från näringslivet osv.
* Procentsatserna anger den andel av de totala kostnaderna som Vinnova står för.

Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

6

Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:
•
•
•
•
•

Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som finns på
utlysningens hemsida.
Projektbeskrivningen ska vara skriven i 12 punkters text och får inte
överstiga 12 A4-sidor.
Avsiktsförklaringen ska vara skriven i den mall som finns på
utlysningens hemsida.
Ansökan ska skrivas på svenska.
Projektparterna ska vara juridiska personer.

När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på
begäran av oss.

7 Bedömning av inkomna ansökningar
Vad bedömer vi?
Ansökan ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Detta kommer att
bedömas med hjälp av nedanstående kriterier. I bedömningen granskas även
ansökans effektlogik för att förstå hur initiativet kan förväntas bidra till
programmets mål.
Potential
Bedömning av satsningens potential att bli en internationellt attraktiv och
konkurrenskraftig innovationsmiljö i enlighet utlysningens inriktning.
•
•
•

Satsningens potential att bidra till Agenda 2030 genom förnyelse och
omställning av styrkeområdet.
Potential att bidra till effektivisering av det regionala och tematiska
innovationssystemet.
Potential att bidra till ökad jämställdhet.
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•
•

Potential att bli en stark nationell och internationell nod inom sitt
styrkeområde genom uppkoppling, samverkan och internationalisering.
Mognadsgrad utifrån styrkeområdets forsknings- och näringslivsbas samt
nuvarande samarbete mellan de involverade aktörerna kring FoU och
innovationsstöd.

Genomförbarhet
Initiativets förmåga att stärka den regionala innovationskapaciteten inom
styrkeområdet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trovärdighet i vision och strategi.
Realism och trovärdighet i genomförande- och tidplan.
Realism och trovärdighet i budget och finansiering.
Hur väl det föreslagna initiativet kommer styras utifrån organisering och
ledning.
Plan för vidareutveckling av FoU-infrastruktur och innovationsstödsystem.
Initiativets beskrivning av hur de förhåller sig till samt avser samverka
med liknande innovationsmiljöer samt relevanta nationella satsningar.
Realism och trovärdighet i strategi för internationalisering.
Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i genomförandeplanen.
Processer för kunskapsutbyte och lärande inom och mellan olika aktörer,
branscher och sektorer, för styrkeområdets förnyelse och utvecklingen av
ett effektivt innovationssystem.

Aktörer
Aktörer och deras relation för att förverkliga genomförandeplanen och nå de
uppsatta resultat- och effektmålen.
•
•
•
•
•

Aktörskonstellationens relevans för valt styrkeområde, inklusive
legitimitet att driva initiativet.
Regionalt ledarskap - trovärdighet när det gäller uppslutning, åtagande och
engagemang hos politik/samhälle, näringsliv, offentlig sektor, akademi
och civilsamhälle.
Relation till innovationsstödssystemets övriga aktörer.
Sammansättning av kunskap, kompetens och erfarenheter hos
processledning och nyckelpersoner som ska driva satsningen.
Hur väl processledning och styrelse (nyckelpersoner) är sammansatt med
avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande
mellan kvinnor och män.
Hur bedömer vi?

De ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av externa experter och
Vinnovas handläggare. Ett antal ansökningar kommer sedan att väljas ut för
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intervju. Ansökningarna kommer att bedömas enligt bedömningskriterierna
definierade ovan och bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna
ansökningar. Vinnova fattar det formella beslutet om finansiering och meddelar
beslutet till samtliga sökande.

8 Beslut och villkor
Regler om statligt stöd
I den mån Vinnovas bidrag ges till organisationer i deras ekonomiska verksamhet
gäller reglerna om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader
och hur stor del av dem som får täckas genom bidrag. Har bidrag beviljats
felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli återbetalningsskyldig.9
I denna utlysning ges sådana bidrag i huvudsak med stöd av förordning
(2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.
Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid
beslutsdatumet. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal,
förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av
resultat. Särskilda villkor, som meddelas i samband med beslutet, kommer att
tillämpas för de beviljade Vinnväxtinitiativen.

9 Så här ansöker ni
För att söka fyller ni i ett webbaserat formulär i vår ansökningstjänst
(intressentportalen). I intressentportalen laddar ni som bilaga även upp en
projektbeskrivning, en bildbilaga på er effektlogik samt en avsiktsförklaring.
Projektbeskrivningen ska vara på maximalt 12 A4-sidor med 12 punkters text. Den
ska skrivas på svenska i den mall som finns på utlysningens hemsida.
Effektlogiken får maximalt omfatta 3 A4-sidor. Valfri mall kan användas och ett
exempel på hur detta kan se ut finns i Bilaga 1.

Avsiktsförklaring. Samtliga långsiktigt engagerade nyckelaktörer ska skriva
under en egen avsiktsförklaring enligt den mall som finns på utlysningens hemsida.
Dessa dokument sätts ihop till ett och biläggs ansökan.

9

Läs mer om statsstöd och regler för finansiering: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/reglerfor-finansiering/
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Inlämnade ansökningar om bidrag utgör allmänna handlingar. Enligt våra
sekretessregler har allmänheten rätt att ta del av dem 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.
Observera att Vinnova förbehåller sig rätten att när som helst under
utlysningsperioden justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att
göras efter 2 april 2018. Vi rekommenderar därför samtliga sökande att
regelbundet följa informationen på utlysningens hemsida.
Tidplan
Följande tider gäller för utlysningen. Vi reserverar oss för att tidsplanen kan
komma att ändras.
Utlysningen
öppnar
2 oktober
2017

Sista
ansökningsdag
3 juli 2018 kl 14

Bedömning &
intervjuer
aug-okt 2018

Beslut
november
2018

Intervjuerna planeras genomföras under v. 41 2018 och datum för projektstart är 1
januari 2019.
Ni bjuds in att närvara vid följande informationstillfällen, som alla går av stapeln
på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm, med start kl. 10:00. Datumen
är preliminära, Vinnovas hemsida kommer uppdateras med aktuell information.

Inspirationsmöte
5 okt 2017

Temaseminarium
Regionalt
ledarskap
6 dec 2017

Temaseminarium
Agenda 2030 &
jämställdhet
15 feb 2018

Temaseminarium
Inernationalisering
& samverkan
12 april 2018

De som visar intresse att ansöka kommer erbjudas minst två enskilda
dialogmöten, med fördel i anslutning till ovan nämnda informationstillfällen.
Syftet med dialogmötena är att vidareutveckla syftet med programmet och
utlysningen samt föra dialog kring de planerade ansökningarna.
Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl. 14.00 den 3 juli 2018.
Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en
ansökan. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan. Börja
därför i god tid! Det går bra att spara ändringar och göra tillägg ända fram till dess
att ansökan är skickad.
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10 Kontakt
Kontaktpersoner för utlysningen är:
Andréa Råsberg, utlysningsansvarig
andrea.rasberg@vinnova.se, telefon: 08-473 3159
Moa Eklund
moa.eklund@vinnova.se, telefon: 08-473 3289
Göran Andersson
göran.andersson@vinnova.se, telefon: 08-473 3083
Bianca Dochtorowicz
bianca.dochtorowicz@vinnova.se, telefon: 08-473 3094
Sofia Norberg
sofia.norberg@vinnova.se, telefon: 08-473 3295
Eva Nyström (administrativa frågor)
eva.nystrom@vinnova.se, telefon: 08-473 3121
Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är
Vinnovas IT-support, telefon: 08-473 32 99, helpdesk@vinnova.se
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Bilaga 1 Effektlogik för Vinnväxtprogrammet
En effektlogik är en systematisk och visuell presentation som visar sambandet
mellan önskade resultat och förväntade effekter som ska uppnås samt resurser och
aktiviteter för olika insatser för att nå dessa resultat och effekter.
Denna bilaga visar Vinnväxtprogrammets effektlogik. Effektmålen beskriver
förväntade effekter 10–20 år efter starten av Vinnovas finansiering och
resultatmålen beskriver förväntade resultat under perioden av Vinnväxtfinansieringen. Programmets fyra effektmål står nedan med fet text och under
varje effektmål redovisas resultatmål som punkter. Nytt i denna utlysning är att
förväntade bidrag till de globala målen i Agenda 2030 också ingår i effektlogiken.
Programmets förväntade bidrag till Agenda 2030-målen framgår av den
schematiska bild som återfinns sist i denna bilaga.
Varje initiativ ska i ansökan redovisa sin egen effektlogik, som ansluter till
Vinnväxtprogrammets effekt- och resultatmål samt redovisar hur tänkta aktiviteter
och processer förväntas leda till resultat och effekter i enlighet med dessa mål. I
bedömningen granskas ansökans effektlogik för att förstå hur initiativet kan
förväntas bidra till programmets mål, samt om föreslagna aktiviteter på ett
trovärdigt sätt kan förväntas leda det strategiska området framåt i enlighet med
programmets mål.
Bilden i slutet av denna bilaga kan användas som mall men det går även bra att
visualisera på annat sätt. Bilden innebär en förenkling av verksamhetens planer
och dess tänkta bidrag till mål och effekter. Trots att verkligheten är mer komplex
utgör en effektlogik ändå ett ramverk och metod för att visa Vinnväxtinitiativets
planer och strategier för att bidra till programmets förväntade effekter. Samtliga
Vinnväxtinitiativ förväntas bidra till samtliga fyra effektmål. Detsamma gäller för
de prioriterade Agenda 2030-målen samt eventuella ytterligare hållbarhetsmål av
mer tematisk karaktär som är kopplade till det specifika styrkeområdet. Alla
resultatmål är dock inte nödvändigtvis lika angelägna för alla initiativ, utan beror
på utgångspunkt och logik inom det strategiska området.
Vinnväxtinitiativen har bidragit till att utveckla effektiva innovationssystem
där näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle har utvecklat god
förmåga att samverka för omställning och innovation.
• Processer som leder till konkret utveckling och förnyelse har etablerats
• Initiativen har blivit erkända noder inom sina områden, nationellt och
internationellt, vilket avspeglas i digniteten på de aktiviteter som de inbjuds
till eller lyckas genomföra
• Innovationsmiljöerna är attraktiva för individer, organisationer, företag,
offentlig verksamhet och ekonomiska resurser
• Verksamheterna är visionära och utmanar existerande föreställningar på ett
konstruktivt och utvecklande sätt
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•
•

Verksamheterna har utvecklat nya mönster för samarbete och lärande mellan
aktörer, branscher och sektorer på såväl strategisk som operativ nivå vilket
leder till effektivare innovationsprocesser
Innovationsmiljöerna uppvisar positiva förändringar på ett antal indikatorer
för innovativ förmåga och internationell konkurrensförmåga

Vinnväxtinitiativen har bidragit till att det regionala näringslivet inom
styrkeområdena har ökat sin förmåga till förnyelse och långsiktig tillväxt och
att företagen därmed är rustade för framtida utmaningar.
• De involverade företagens internationella konkurrenskraft har utvecklats
• Förnyelse och företagens långsiktiga tillväxt har säkerställts
• Näringslivsaktörerna har stärkt och vidareutvecklat sin förmåga att arbeta med
innovationsprocesser och innovation i regionen
• Det har byggts upp innovationsmiljöer med tydliga och kraftfulla
nyttiggörandeaktiviteter
• Företag stimuleras till ökad samverkan
• Nya företag attraheras till regionerna
• Nyföretagandet har ökat inom styrkeområdena
Vinnväxtinitiativen har bidragit till att den regionala FoU-basen inom
styrkeområdena har utvecklats och har stark nationell och internationell
uppkoppling
• Det har skapats ledande kunskapsnoder inom valda, strategiskt viktiga
områden
• Det finns attraktiva miljöer inom nyckelkompetensområden
• Initiativen medverkar till att det finns tillgång till FoU-baserad kunskap
regionalt i form av forskare och forskningsresultat och tillgång till FoUnätverk (nationellt/internationellt) inom miljöernas styrkeområden
• Det finns ökad tillgång till FoU-kapacitet inom regionernas styrkeområden
• Regional FoU inom styrkeområdena har god uppkoppling nationellt och
internationellt
Vinnväxtinitiativen har bidragit till att de offentliga aktörerna i regionerna
har utvecklat sin förmåga att arbeta med innovationsprocesser
• Initiativen bidrar till ökad regional profilering
• Initiativen utövar påverkan på egna (regionala) och andras framtida program
• Samhällsföreträdarnas kunskaper om vad de kan bidra med för att nå visionen
har utvecklats
• Lärsituationer har uppstått för en förändrad näringslivspolitik i regionerna
• Incitament för förnyelse har skapats
• Innovationsmiljöerna bidrar till ökad kvalitet i regionala satsningar
På nästa sida visas en visuell bild av Vinnväxts effektlogik.
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Bilaga 2 Globala målen i Agenda 2030
Agenda 2030 presenterar genom 17 globala mål för hållbar utveckling en stor
bredd av områden och utmaningar. De globala målen är integrerade och odelbara
samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt
och miljömässigt. För att möta komplexa samhällsutmaningar som ryms inom
agendan behövs gränsöverskridande lösningar som adresserar kombinationer av
olika huvudmål. Det är Sveriges ambition att vi ska vara ledande i genomförandet
av Agenda 2030 och som starkt välfärdsstat har vi ett bra utgångsläge för detta
arbete. Insatser inom forskning och innovation har varit avgörande i tidigare
samhällsförändringar och kommer även att vara så även denna gång. Vinnova
spelar därför en viktig roll genom att katalysera och förbättra förutsättningarna för
innovation som bidrar till målens uppfyllelse.
Genom ett angreppssätt fokuserat på förnyelse och omställning kan Sveriges
innovationsmiljöer utgöra ett betydelsefullt bidrag till att uppnå de globala målen
och nå en hållbar framtid. Agenda 2030 representerar därför ett värdefullt ramverk
och en viktig drivkraft i genomförandet av Vinnväxt och utvecklingen av
internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer.

VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS

Post: Vinnova, SE-101 58 Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56
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Tel: +46 (0)8 473 30 00 Fax: +46 (0)8 473 30 05 vinnova@vinnova.se www.vinnova.se
Orgnr: 202100-5216 VAT-nr: SE202100-521601
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Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och
främja livslångt lärande för alla
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet
för alla
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och
modern energi för alla
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och
hållbar industrialisering samt främja innovation
Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för
en hållbar utveckling
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer
Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet
för hållbar utveckling
Läs mer:
• Om respektive mål:
o http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-ochagenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
o http://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada124109891
15a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbarutveckling
•

Om Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till
handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.
http://www.regeringen.se/49ba4d/contentassets/1a2de8e7c90747a9b2c96081c
eed7c58/i-riktning-mot-en-hallbar-valfard.pdf
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