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Revisionshistorik
[Används om utlysningstexten har ändrats efter publicering.]
Datum
2017-09-11
2018-01-16
2018-12-28

Ändring
Tillägg, extra medel med anledning av regeringsuppdraget
”……. utveckla inkubation i livsmedelskedjan”
Avstämningstidpunkter för när bedömning sker infört, se
avsnitt 1. Ny projektbeskrivningsmall införd.
Uppdaterade avstämningstidpunkter under 2019 samt
återstående budget
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1 Erbjudandet i korthet
Målet med denna utlysning är att säkerställa att Sverige har ett internationellt
konkurrenskraftigt inkubatorprogram som kännetecknas av nationell samverkan
och gemensam tillgång till expertkunskap.
För att åstadkomma detta krävs finansiering inte bara till drift och nyttjande av
inkubatorns tjänster, utan även att inkubatorerna kan söka medel för att prova nya
idéer och sätt att arbeta.
Ansökan kan löpande skickas in från den 21 december 2018 till den 26 september
2019. Budgeten för utlysningen är 10 miljoner kronor, att fördelas i konkurrens
under 2019 och 20.
Bedömning och beslut sker vid följande avläsningstidpunkter. Under 2019 är tre
tidpunkter inplanerade; den 31 januari, den 16 maj samt den 26 september. Besked
kommer normalt meddelas ca en månad efter respektive avläsningstidpunkt.
Aktuell information om erbjudandet och länk till ansökningsportalen finns på
www.vinnova.se
För frågor kring erbjudandet, skicka epost till carl.naumburg@vinnova.se alternativt
ring Carl på 08-473 31 72.

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Utlysningen syftar till att finansiera projekt som stärker och utvecklar det svenska
inkubatorsystemet.
Förslag som ökar samverkan mellan inkubatorer och ger bolagen effektivare
tillgång till relevanta kundkontakter och relevant kompetens (även internationellt)
samt har förutsättning att komma flera inkubatorer till nytta kommer att prioriteras
inom utlysningen.
Prioriterade resultat som Vinnova vill uppnå med utlysningen är:
1. Utveckla gemensamma metoder och verktyg till nytta för det
nationella inkubatorsystemet.
2. Stärkt branschkompetens och branschnätverk som tillgängliggörs
nationellt
3. Ökad andel företag och projekt som initieras och drivs av kvinnor.
4. Ökad kundfinansiering till inkubatorbolagen, genom ökad kund- och
partnersamverkan mellan näringsliv och start-ups.
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För mer information om resonemanget och logiken bakom satsningen läs gärna
Vinnovas avrapportering av regeringsuppdraget ”N2013/3474/FIN – Uppdrag att
lämna stöd till inkubation” (http://www.regeringen.se/sb/d/18264/a/239738).
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Vem riktar vi oss till?

Endast de inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom ”Inkubationsstöd Excellens” eller ”Inkubationsstöd – Erfarenhetsutbyte” kan vara sökande
koordinator.
Vinnova ser gärna att projektet har flera projektparter. Bidragsmottagande
projektparter förutom den bidragssökande koordinatorn kan vara andra
inkubatorer och/eller andra relevanta aktörer utanför inkubatorerna.

4 Vad finansierar vi?
För att projektet ska vara aktuellt för finansiering ska det tydligt stärka och utveckla det
svenska inkubatorsystemet.

Aktiviteter det går att söka finansiering för
De aktiviteter vi prioriteter att finansiera handlar om att:
- utveckla inkubatorerna som sedan kan utveckla bolagen bättre.
- ta fram gemensamma verktyg och metoder.
- utveckla strategier samt sprider lärdomarna till andra inkubatorer.
Vi finansierar inte rutinmässig drift och nyttjande av inkubatorns ordinarie
tjänster eller utveckling av enskilt inkubatorbolag.
Vi finansierar inte heller marknadsföring och försäljning, investeringar i
utrustning/verktyg som har bestående värde efter projektgenomförande,
utbildningsinsatser och kurser.
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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.
Följande kostnader är stödberättigande:
− Personalkostnader
− Kostnader för instrument, utrustning, byggnader och mark i den
utsträckning och under den tid som de används för projektet.
− Kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller
licensieras från externa källor på marknadsmässiga villkor
− Andra allmänna omkostnader och andra driftskostnader, inklusive
kostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter, som
uppkommit som direkt följd av ett projekt

5 Hur stort bidrag kan vi ge?
Budgeten för utlysningen är 10 miljoner kronor att fördelas i konkurrens.
Utlysningstiden, 10 januari 2018 till 16 april 2019, kan komma att kortas i
samband med att den tillgängliga budgeten bundits i beslut.

6

Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:
− Den koordinerande inkubatorn ska ha beviljats finansiering inom ramen för
Vinnovas utlysning ”Inkubationsstöd - Excellens” eller ”Inkubationsstöd –
Erfarenhetsutbyte”.
− Ansökan ska utformas på det sätt och med innehåll och form som anges i
avsnitt 9 nedan.
Komplettering av ansökan kan endast ske på begäran från oss.
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7 Bedömning av inkomna ansökningar
Vad bedömer vi?
Bedömningen av vilka ansökningar som rekommenderas beviljas stöd från
Vinnova görs utifrån tre kriterier.

Bedömningskriterium Potential
Projektets förmåga att:
− ta fram och öka användningen av nya gemensamma metoder och verktyg
till nytta för det nationella inkubatorsystemet.
− stärka/utöka inkubatorernas branschkompetens och branschnätverk
såväl nationellt som internationellt
− öka andelen kvinnliga företagsledare samt projektutförare
− ge förutsättningar för ökad kund-/partnersamverkan mellan näringsliv
och startups
Planen för hur resultat ska spridas och komma till användning i det nationella
inkubatorprogrammet.

Bedömningskriterium Genomförande
Är planen för genomförandet rimlig i upplägg och kostnad?
Hur kostnadseffektivt är projektet (nytta/kostnad) i relation
projektförslag?

till andra

Bedömningskriterium Aktör
Är rätt aktörer med och finns rätt kompetenser med i projektet?
Saknas någon viktig aktör/kompetens för att projekt ska få den effekt som
eftersträvas?
Hur bedömer vi?
Beslut om finansiering fattas av Vinnova baserat på rekommendationer från en
bedömningsgrupp bestående av representanter från Vinnova och särskilt
förordnade externa experter som arbetar under sekretess och tystnadsplikt.
Nytt för 2019 är att Vinnova inför beslut kommer inhämta kommentarer från
SISP angående hur ansökan möter medlemsorganisationens behov/prioritering
av utveckling.
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8 Beslut och villkor
Om våra beslut
Beslut kommer i första hand fattas mot ett av följande två alternativ:
• 2015:208 §13, Stöd till processinnovation och organisationsinnovation, se
kapitel I och artikel 29 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. De
innebär att medverkande bidragsmottagare kan få 50% av sina
stödberättigande kostnader täckta.
• 2015:208 §9 stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt, se kapitel I och
artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Kategori
”Experimentell utveckling”. De innebär att medverkande bidragsmottagare
kan få upp till 40 procent av sina egna stödberättigande kostnader täckta
under förutsättning att resultaten av utvecklingsprojektet får omfattande
spridning genom konferenser, offentliggörande, öppna databaser eller
gratis eller öppen programvara.
I andra hand avses beslut fattas inom ramen för stöd enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (också kallat
försumbart stöd eller de minimis-stöd). Detta innebär att medverkande
bidragsmottagare kan få upp till 100 procent av sina kostnader täckta men
begränsas av att en varje bidragsmottagare maximalt kan ta emot 200 000 € inom
ramen för den stödformen under bidragsmottagarens tre senaste beskattningsår
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 är tillämpliga vid
beslutsdatumet. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal,
förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av
resultat.
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

9 Så här 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
bilaga1:
•
Projektbeskrivningsmall. En projektbeskrivning på max 12 A4-sidor
(11 punkters text). Den ska skrivas på svenska eller engelska. OBS
obligatorisk mall

1

https://www.vinnova.se/e/inkubationsstod-utvecklingsprojekt/utvecklingsprojekt-i-inkubatorer-2017/
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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 webbplats2.

2

https://www.vinnova.se/om-oss/sveriges-innovationsmyndighet/regler-som-styr-var-verksamhet/

