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1 Erbjudandet i korthet
Detta är den första utlysningen i programmet Innovatörer – en pilotsatsning över
tre år för att komplettera befintligt stöd.
Vi riktar oss till organisationer som kan stödja innovatörer genom att ge
innovatörer möjlighet att testa och validera tidiga idéer – utifrån marknad, teknik,
konkurrens, mm.
Syftet är att öka möjligheten för enskilda innovatörer att i ett tidigt skede fatta
beslut om och hur man ska gå vidare med sin idé.
Organisationer som beviljas bidrag förväntas marknadsföra erbjudandet till
innovatörer, och tillhandahålla stöd i den form som bedöms vara lämpligt i varje
enskilt fall. Arbetssätt och processer för genomförande och uppföljning ska vara
effektiva och kvalitetssäkrade.
Maximalt 3 miljoner kronor kan sökas. Budgeten ska stå i proportion till
projektförslagets omfattning. Finansieringen får täcka kostnader för validering av
varje enskild idé med högst 50 000 kronor.
Utlysningen öppnar den 5 maj 2017 och stänger den 29 augusti 2017 kl. 14:00.
Beslut om finansiering lämnas senast den 10 oktober 2017.
Aktuell information om erbjudandet och länk till vår ansökningstjänst
(Intressentportalen) finns på www.vinnova.se.
För frågor om ansökningsportalen ring Vinnovas IT-support, 08-473 32 99 eller
maila till helpdesk@vinnova.se.

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Finansieringen ska öka möjligheterna för enskilda innovatörer att testa och
validera tidiga idéer. Innovatörens arbete med att validera sin idé ska leda till att
hen kan fatta ett tidigt beslut om vägval. Med denna finansiering vill Vinnova:
-

Öka möjligheten för enskilda innovatörer att validera sina idéer,
innovativa teknik- eller affärskoncept, i tidig fas
Stimulera samverkan mellan olika organisationer – nationellt, regionalt
och lokalt
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Vem riktar vi oss till?

Vi vänder oss till de organisationer som vill utveckla stöd till enskilda innovatörer
som inte är anställda vid högskolor eller universitet. Stödet ska komma enskilda
innovatörer till godo och erbjudas via stödorganisationerna. Vi uppmuntrar
särskilt samverkan där olika organisationer kompletterar varandra.
De organisationer som söker i utlysningen förväntas ha väl utvecklad kompetens,
etablerade nätverk, kunskap om regionala förutsättningar, och förankring hos de
grupper av innovatörer man vill stödja. De som visar att de kan ge stöd till
kvinnor och män på ett likvärdigt sätt kommer att ha en fördel i konkurrensen med
andra sökande.
I denna utlysning vänder vi oss inte direkt till enskilda innovatörer som söker stöd
för att validera egna idéer, eller till enskilda personer/konsulter som vill arbeta
med innovationsstöd.

4 Vad finansierar vi?
Aktiviteter som kan finansieras
Stödet som erbjuds ska vara anpassat till den enskilda innovatörens behov. Om
stödorganisationen har särskild kompetens eller utrustning som kan användas som
stöd för att validera idéer kan bidraget täcka kostnader för dessa tjänster.
Aktiviteter som Vinnovas bidrag får användas till är:
-

Ta fram underlag som visar att idén möter ett behov
Validera idéns funktion och prestanda
Undersöka konkurrenssituationen
Bedöma marknadspotentialen
Besöka potentiella kunder
Utveckla en strategi för hantering av immateriella tillgångar

Aktiviteter ska köpas in eller tillhandahållas av stödorganisationen.
Aktiviteter och kostnader som finansieringen inte täcker:
-

Patentansökningar
Aktiviteter av forskningskaraktär
Lönekostnader till innovatören

Direkt ekonomiskt stöd till enskild innovatör får ej ges.
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Stödberättigande kostnader
Vår finansiering sker genom bidrag till stödorganisationen. I detta erbjudande är
följande av stödorganisationens kostnader stödberättigande:
-

Aktiviteter och inköp av tjänster som syftar till att validera och utvärdera
innovativa idéer
Utgifter för resor samt avgifter för deltagande på relevanta möten med
koppling till föregående punkt
Marknadsföring, administration och uppföljning som överstiger 10 procent
av tilldelat bidrag måste särskilt motiveras.

Kostnaderna ska vara faktiska, reviderbara och nödvändiga för att validera tidiga
idéer. Stöd till varje enskild idé kan erbjudas i flera etapper och får maximalt
uppgå till 50 000 kronor. Stödorganisationerna får inte ge direkt ekonomiskt stöd
till innovatörer.
Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av regler
om statligt stöd 1. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor
del av dem som får täckas genom bidrag. Se vidare avsnitt 8.1 om grunden för
bidragsbesluten.

5 Hur stort bidrag kan vi ge?
Bidrag till den stödjande organisationen ges i proportion till bedömd förmåga och
skicklighet att på olika sätt bistå enskilda innovatörer. Maximalt bidragsbelopp är
3 miljoner kronor. Finansieringen får användas under perioden oktober 2017
t.o.m. oktober 2018.

6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan
Vi kommer endast att bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:
-

-

1

Sökande är en juridisk person.
Om sökande bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet
måste den ha separerad redovisning av verksamheterna i enlighet med
EU:s statsstödsregler.
Projektet ska beskrivas på den obligatoriska mallen som kan laddas ner
via utlysningens webbsida. Beskrivningen får maximalt omfatta 12 sidor.
Projektbeskrivningar som överskrider detta antal kommer inte att
bedömas.

http://www2.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Villkor-och-kostnader/Regler-for-statligtstod/
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När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på
begäran från Vinnova.

7 Bedömning av inkomna ansökningar
Inkomna ansökningar konkurrerar med varandra. Ansökningarna bedöms av en
grupp sammansatt av externa experter och representanter för Vinnova.
Bedömningen baseras på hur väl ansökningarna uppfyller kriterierna nedan.
I den grupp projekt vi finansierar vill vi uppnå en god geografisk täckning och
bredd när det gäller inriktning.
Potential
Projektförslagets förmåga och möjlighet att:
-

Erbjuda innovatörer ett stöd som håller hög kvalitet, är kostnadseffektivt
och som fyller ett behov i innovationsstödsystemet
Utnyttja nätverk med relevanta leverantörer som kan bistå med nödvändig
kunskap eller resurs
Stödja innovatörer i frågor som kan bidra till att uppfylla FN:s
hållbarhetsmål enligt Agenda 2030
Erbjuda ett likvärdigt stöd till kvinnor och män
Genomförbarhet

-

Metoder, verktyg och processer som säkerställer att verksamheten
genomförs och följs upp med god kvalitet och hög effektivitet
Process för hantering av sekretess och immaterialrätt
Plan för samverkan med annan/andra stödjande organisationer och
samarbetspartners
Aktörer
Den sökande organisationens:

-

Samlade kompetens och tidigare erfarenhet av att validera tidiga idéer
Vilja och ambition att vidareutveckla arbetssätt och metoder för att uppnå
goda resultat
Sammansättning som främjar kvinnors och mäns lika möjlighet att
påverka angreppssätt och att delta i beslutsfattande när det gäller stöd till
innovatörer
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Hur bedömer vi?
I bedömningen av ansökningarna deltar personer, förordnade som bedömare av
Vinnova, med erfarenhet av att driva innovationsprocesser. De organisationer vars
ansökan bäst svarar mot utlysningens kriterier bjuds in till en intervju.
Bedömningen sker i konkurrens.

8 Beslut och villkor
Om våra beslut
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. Som utgångspunkt kommer bidragen i
den här utlysningen inte att beslutas enligt reglerna om statligt stöd. Om bidraget
skulle utgöra statligt stöd till stödorganisationen kommer bidraget dock beslutas
med stöd av förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling
samt innovation samt EU-kommissionens förordning nr 651/2014 alternativt som
stöd av mindre betydelse enligt EU-kommissionens förordning nr 1407/2013.
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 Vinnovas allmänna villkor för bidrag som är
tillämpliga vid beslutsdatumet 2. Villkoren innehåller bland annat regler om
projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och
nyttiggörande av resultat.
Utöver våra allmänna villkor gäller följande särskilda villkor:
-

-

2

De innovatörer som stödjs ska inte ha påbörjat, eller under projektet
påbörja, någon ekonomisk verksamhet, dvs. inte ha börjat erbjuda
produkter eller tjänster på en marknad, när det gäller nyttiggörandet av det
aktuella konceptet. Om en innovatör har påbörjat sådan verksamhet ska
stödorganisationen ta upp innovatören som stödmottagare enligt Vinnovas
närmare anvisningar.
Stödorganisationen ansvarar för att rättigheter till de idéer som valideras är
klarlagda och hanteras på ett rättssäkert sätt.

http://www2.vinnova.se/PageFiles/30198/allmanna_villkor_2017.pdf
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-

-

-

Stödorganisationen ska sluta sekretessförbindelser med de innovatörer
som stöds, för säkerställande av att företagshemligheter tillhörande
innovatörer inte röjs för obehöriga.
Möjligheten till stöd från stödorganisationen ska vara öppen för samtliga
innovatörer som uppfyller de definierade villkoren för att få stöd från
stödorganisationen. Stöden ska ges på ett transparent och ickediskriminerande sätt och på i förväg fastställda objektiva kriterier, utan
något inslag av subjektiva eller i övrigt otillbörliga urvalsmetoder.
Vinnova kommer att följa upp projekten under projektperioden och efter
avslut.

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
bilaga:
Obligatorisk bilaga: Projektbeskrivning
Ansökan skall vara inskickad till Vinnova senast den 29 augusti kl. 14:00.
För frågor om ansökningsportalen ring Vinnovas IT-support, 08-473 32 99
alternativt helpdesk@vinnova.se.

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 sökande eller annan enskild om den lämnas ut.
Mer information om sekretessregler finns på vår webbplats 3.
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http://www2.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Hur-man-ansoker/Sekretess-vid-ansokningar/

