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Swelife - Projekt för 
bättre hälsa - Steg 2 
(2018) 
 
 
En utlysning (tidigare acceleratorprogrammet) inom det strategiska 
innovationsprogrammet Swelife. 
 
Swelife är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma 
satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska 
innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft 
och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. 
 
För mer information om programmet, se http://swelife.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://swelife.se/
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1 Erbjudandet i korthet 
Utlysningen riktar sig enbart till projekt som tidigare fått bidrag av Swelife, så 
kallade steg 1-projekt. Möjlighet finns att ändra sammansättningen av 
projektparter. Koordinator och bidragsmottagare i detta projekt ska vara ett 
mindre eller mellanstort företag enligt EU:s regler1 (SMF), eller en akademisk 
part med ambition att starta ett företag. Steg 1-projektet ska vara slutrapporterat 
och godkänt när man ansöker till steg 2.  
 
Observera att steg 1-projekten kan söka bidrag från denna utlysning senast tre år 
efter att de har slutrapporterats. 
 
Maximalt kan 5 miljoner kronor erhållas i bidrag per projekt. Budgeterad 
medfinansiering ska vara minst 50 procent på projektnivå. Söks det maximala 
beloppet om 5 miljoner kronor i bidrag krävs därmed minst 5 miljoner kronor i 
medfinansiering. Utlysningen har en total budget på minst 30 miljoner kronor. 
Projekttiden ska vara maximalt två år. 
 
Målet med denna utlysning är att stärka och accelerera Swelife-projekt med stor 
potential att nå marknaden med sin innovativa produkt, tjänst eller process 
alternativt nå en större följdinvestering.  
 
Följande datum gäller för utlysningen.  
 
Öppningsdatum  31 maj 2018 
Sista ansökningsdag  29 augusti 2018 klockan 14:00 
Intervjudagar  22–26 oktober 
Senaste beslutdatum  15 november 2018 
Projektstart   16 november 2018 
    
 
Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter: 
Åsa Wallin, utlysningsansvarig på Swelife 
070-085 05 10 
asa.wallin@swelife.se 
 
Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga 
frågor om utlysningens innehåll: 
Jonas Tranell, utlysningsansvarig på Vinnova 
08-473 30 73 
jonas.tranell@vinnova.se 

                                                 
1 Läs mer om EU:s definition av små och medelstora företag på vår hemsida: 
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
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Administrativa frågor: 
Therese Porsklint, utlysningsadministratör  
08-473 30 28 
therese.porsklint@vinnova.se 
 
 
Kontakt angående ansökningstjänsten: 
Vinnovas IT-support 
Tel: 08-473 32 99  
helpdesk@vinnova.se 
 
 
 
2 Vad vill Swelife åstadkomma med 

finansieringen? 
Utlysningen ska på lång sikt bidra dels till att Sverige kan erbjuda goda 
förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life 
science-sektorn, dels till att invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik 
och individanpassad vård. På kort sikt är Swelifes mål med utlysningen att SMF 
och tidiga projekt har tillgång till ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé 
till använd produkt eller tjänst.  
 
Offentlig finansiering i form av bidrag har idag en viktig roll för 
innovationsprojekt oavsett vilken aktör - exempelvis SMF eller akademisk 
organisation - som driver projektet. Möjligheterna att söka ett bidrag i 
storleksordningen 5 miljoner kronor har tidigare varit begränsade för 
innovationsprojekt. Det handlar om projekt som kommit längre i sin utveckling 
men fortfarande har behov av verifiering för att nå marknad eller större 
följdinvestering. Detta är särskilt kännbart för life science-projekt som har längre 
utvecklingstid och högre kostnader. Med denna utlysning vill Swelife överbrygga 
detta gap.  
 
Syftet med utlysningen är att bidra till effektmålen förbättrad hälsa, ökad tillväxt i 
Sverige och stark internationell konkurrenskraft.  
 
Målet med denna finansiering är att ge större utväxling för tidigare steg 1-
finansierade Swelife-projekt. Detta för att accelerera innovationsprojekten och 
bidra till goda förutsättningar för nya produkter, tjänster och processer för hälso- 
och sjukvården samt hållbara och konkurrenskraftiga företag inom life science-
segmentet. Projektet ska vid projektstart ligga på en TRL-nivå mellan TRL3-
TRL6. 
 

mailto:therese.porsklint@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
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Finansieringen förväntas leda till att innovationsprojektet mognar till en nivå för 
att direkt nå avsedd målgrupp eller som kan attrahera följdinvesteringar i form av 
offentlig och privat finansiering. Finansieringen ska även ha en avgörande 
betydelse för projektet.  
 
Swelife och Vinnova arbetar för en jämställd samhällsutveckling. Jämställdhet är 
därför ett perspektiv som skall genomsyra finansierade projekt både vid 
utformandet av projektteamet och när det gäller projektresultatens potential att 
bidra till ökad jämställdhet.2 
 
 
3  Vem riktar sig utlysningen till? 
Utlysningen riktar sig enbart till steg 1-projekt som tidigare har finansierats av 
Swelife medel och där koordinator och bidragsmottagare är ett SMF (enligt EU:s 
regler)1 eller en akademisk part med ambition att starta ett företag. Steg 1-
projektet ska vara slutrapporterat när man ansöker till steg 2.  
 
Utländska parter kan vara projektpart men inte vara huvudsökande (koordinator) 
och måste ha driftställe eller filial i Sverige för att kunna få bidrag. Stora företag 
kan vara projektpart och erhålla bidrag men kan inte vara koordinator. Samverkan 
är inte ett krav, däremot så kan ett SMF erhålla ett bidrag om projektet utförs i 
samverkan3. Projektets totala stödnivå ska inte överstiga 50 procent av total 
budget.  
 
 
Denna utlysning riktar sig inte till projekt som exempelvis: 

• syftar till icke-kommersiell processförbättring.  
• baseras på inkrementella innovationer av redan befintliga produkter som 

redan nått marknaden. 
• har ett rent akademiskt forskningsfokus. 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Läs mer och ta del av exempel på Vinnovas hemsida Jämställd Innovation 
 
3 Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/statligt-stod/. Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och en guide till 
villkoren om stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/allmanna-villkor/ 

https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/%20J%C3%A4mst%C3%A4lld%20Innovation
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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4 Vad finansieras? 
För att projektet ska vara aktuellt för finansiering gäller: 

• Projektet har ett tydligt kommersiellt fokus och gäller utveckling av 
nyskapande varor, tjänster eller processer som kan leda till att företaget blir 
internationellt konkurrenskraftigt. 

• Affärsidén är nyskapande och har potentiella konkurrensfördelar på den 
tilltänkta marknaden. 

• Vinnovas bidrag har en avgörande betydelse för projektets genomförande. 
• Projektet vid projektstart ligger på en TRL-nivå mellan TRL3-TRL6. 

 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för 
• Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera 

kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter 
• Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar 
• Framtagande av underlag inför ett större utvecklingsarbete 
• Framtagande av ny kunskap och utveckling av prototyper av varor eller 

demoversioner av tjänster. Kan innefatta pilotarbete, testning och 
validering.  

• Utredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar.  
• Undersökning och utveckling av produktionsmetoder. 

 
Rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, 
tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående 
verksamheter är exempel på aktiviteter som vi inte kan finansiera. Detta gäller 
även i de fall där ändringarna innebär förbättringar. Andra exempel på aktiviteter 
som vi inte kan finansiera är ren marknadsföring och försäljning, ordinarie 
affärsutveckling, löpande drift.  

 Stödberättigande kostnader 
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.4 Reglerna styr bland 
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 
bidrag. Vinnova gör bedömningen att merparten av projektens aktiviteter faller 

                                                 
4 Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/statligt-stod/. Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och en guide till 
villkoren om stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/allmanna-villkor/ 
  
 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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under industriell forskning eller experimentell utveckling, för vilka olika 
stödnivåer gäller5. 
 
Följande kostnader är stödberättigande: 

• Personalkostnader 
• Avskrivningskostnader för instrument, utrustning och byggnader i den 

utsträckning som de tas i anspråk 
• Kostnader för konsulter och licenser 
• Övriga direkta kostnader, exempelvis material och resekostnader 
• Indirekta kostnader (overhead) i den utsträckning som företaget har sådana 

för projektet. Påslag för indirekta kostnader ska motsvara verkliga 
kostnader hos företaget och får uppgå till maximalt 30 procent av de 
stödberättigande personalkostnaderna4..  

 
För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den: 

• Vara verklig och reviderbar 
• Bäras av sökande projektpart 
• Ha uppkommit under projekttiden 
• Vara fastställd i enlighet med företagets eller organisationens vanliga 

redovisningsprinciper och redovisningssed 
 
 
5 Hur stort bidrag kan ges? 
Vinnova kommer att bevilja maximalt 5 miljoner per projekt, dock inte mer än 50 
procent av projektets stödberättigade kostnader.  
 
Senast tre år efter Steg 1-finansiering slutrapporterats kan projekten söka steg 2.  

 Exempel på finansieringsupplägg 
Exempel 1. Föreslaget projekt har en totalt budget på 12 miljoner kronor. 
Projektet söker 5 miljoner kronor i bidrag (maximal bidragsdel) och 
medfinansierar projektet med 7 miljoner kronor.  
 
Exempel 2. Föreslaget projekt har en totalt budget på 6 miljoner kronor. Bolaget 
söker 3 miljoner kronor i bidrag och medfinansierar projektet med 3 miljoner 
kronor.  
 

                                                 
5 Läs mer om vilka aktiviteter som ryms under industriell forskning eller experimentell utveckling 
och respektive stödnivåer i följande dokument: 
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/dokument/stodnivaer-statligt-
stod.pdf 

https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
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6 Förutsättningar för att ansökan ska bedömas 
Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer bedömas:  

• Ansökan har gjorts i webformuläret i Vinnovas Intressentportal och 
lämnats in senast klockan 14.00 den 29 augusti 2018. 

• Utlysningens mall för projektbeskrivningen har använts och att dess 
instruktioner har följts. Referenser till webbsidor o.d. kommer inte att 
beaktas. 

• Obligatoriska bilagor och appendix är bifogade. 
• Inga bilagor eller appendix utöver de obligatoriska ingår. Bifogas fler 

bilagor eller appendix än de efterfrågade kommer inte ansökan att 
bedömas.  

• Slutrapporten för tidigare Steg1-projektet är godkänd vid 
ansökningstillfället till Steg 2-utlysningen.  

• Ansökan är skriven på svenska eller engelska. 
• Projektet följer reglerna för statligt stöd. 
• Maximalt sökt belopp är 5 miljoner kronor och att projektets totala 

stödnivå inte överstiger 50 procent. 
 
 
7 Bedömning av inkomna ansökningar 
Inkomna ansökningar konkurrerar inbördes inom ramen för utlysningens budget. 
För att bedöma vilka projekt som bäst uppfyller kriterierna under 7.1 anlitar 
Vinnova särskilt förordnade bedömare.  
 
Bedömningen baseras helt på den information som står i ansökan. Tänk på att 
tydligt redovisa resultaten av de aktiviteter som genomförts inom ramen för Steg 
1.  

 Vad bedöms? 
Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Detta kommer att 
bedömas med hjälp av följande kriterier: 
 
Potential  

• Hur väl projektet möter syftet med och inriktningen av utlysningen. 
• Hur stort är behovet eller efterfrågan av den tänkta varan, tjänsten eller 

processen på marknaden, inkluderat slutanvändare och patient. 
• Hur stor är den tänkta varan, tjänsten eller processens internationella 

potential.  
• Projektresultatens potential att bidra till ökad jämställdhet.  
• Hur nyskapande är affärsidén för den marknad som adresseras. 
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• Hur stora förutsättningar projektet har för att nå den roll och position i 
branschen/värdekedjan som krävs för att exploatera projektresultaten. 

 
 
Aktörer  

• Hur stor förmågan och trovärdigheten hos individerna i projektet är för att 
genomföra planerade aktiviteter.  

• Hur väl behovsägaren (sjukvård, patient, kund, brukare, etcetera…) är 
kopplad till projektet. 

• Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 
könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 
och män. 

 
Genomförande  

• Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet. 
• Trovärdigheten för projektets plan för fortsatt finansiering och 

kommersialiseringsprocess. 
• Hur trovärdig är projektets strategi för hantering av immateriella 

tillgångar. 
• Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen. 

 

 Hur går bedömningsprocessen till? 

 
Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar.  
 
Bedömningsprocessen består av följande steg: 

1. Granskning av inkomna ansökningar att de uppfyller de formella 
kraven i avsnitt 6. 

2. Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en 
sammansatt grupp av förordnade externa bedömare samt Vinnovas 
interna bedömare. 

3. Vid bedömningsmöte diskuteras projekten och sedan rekommenderas 
vilka som ska kallas till intervju.  

4. Utvalda projekt intervjuas. 
5. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som beviljas bidrag.  

 

Sista datum för 
ansökan 29 

augusti kl. 14.00

Bedömning av 
ansökningar
september-

oktober

Intervjuer 
oktober

Beslut 
15 november
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8 Beslut och villkor  
 Vinnovas beslut 

Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. I denna 
utlysning beviljas bidrag med stöd av förordning (2015:208) om statligt stöd till 
forskning och utveckling samt innovation.  
 
Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är 
stödberättigande. 
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. Varje 
projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som 
är tillåten enligt reglerna för statligt stöd3. 

 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag6. Villkoren 
innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, 
uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.  
 
Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram gäller även 
följande särskilda villkor: 

• Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser 
och andra aktiviteter som anordnas inom Swelife och som annonseras som 
obligatoriska.  

• Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av 
projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska 
innovationsprogrammet Swelife, en gemensam satsning av Vinnova, 
Formas och Energimyndigheten.  
 

Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
 
Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också 
om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp. 
 
 
 
 

                                                 
6 Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla 
villkoren: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 
 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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9 Så här ansöker ni  
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i vår ansökningstjänst 
(Intressentportalen), som nås via utlysningens webbsida7. Där laddar ni även upp 
följande bilaga med appendix. 

• Projektbeskrivning enligt mall som ska bestå av maximalt 10 A4-sidor 
(exklusive appendix) med minst 11 punkters text (Times New Roman), 
samt: 

o Appendix 1, Budget 
o Appendix 2, Gantt-tabell 
o Appendix 3 CV 

 
Projektbeskrivningens generella del samt appendix 1–3 är obligatoriska och 
mallarna ska användas (formellt villkor).  
 
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran till oss. 
 
 
10 Vem kan läsa ansökan? 
Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar men vi lämnar 
inte ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och 
forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna 
röjs.  
 
Handlingar som skickas till organisationen som ansvarar för det strategiska 
innovationsprogrammet omfattas inte av Vinnovas sekretessbestämmelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
7 https://www.vinnova.se/e/swelife-steg-2/swelife-projekt-for-battre-halsa-steg-2-2018/ 

https://www.vinnova.se/e/swelife-steg-2/swelife-projekt-for-battre-halsa-steg-2-2018/
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Bilaga 1 – Swelife 
Swelife är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma 
satsning på strategiska innovationsprogram. Programmet arbetar för en hållbar 
tillväxt inom life science-sektorn i Sverige och verkar för förbättrad hälsa.  
Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet för att främja 
förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka 
tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.  
 
Mer information om Swelife hittar du på www.swelife.se.   

Hands-on modellen 
Swelifes Hands-on-modell bygger på rådgivning anpassad till varje projekts 
behov och erbjuds alla projekt som deltar i Swelifes utlysningar. De sökande 
matchas med en regional koordinator eller en innovationsaktör som ger tips och 
råd vad det gäller projektets ansökan, affärsidé, och fortsatta affärsutveckling. Läs 
mer på Swelifes hemsida8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
8 http://swelife.se/vi-erbjuder/affarsutveckling/swelife-hands-on-model/ 

http://www.swelife.se/
http://swelife.se/vi-erbjuder/affarsutveckling/swelife-hands-on-model/
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Bilaga 2 – Kontaktuppgifter Swelife 
 
Regionala koordinatorer, Swelife 
De regionala koordinatorerna bistår med rådgivning enligt Hands-on. Detta 
innebär stöd som exempelvis tips och råd i ansökningsprocessen, generell 
feedback samt guidning i innovationsstödssystemet för att hitta rätt stödaktör. 
Exempel på aktiviteter som den regionala koordinatorn inte gör är att skriva 
ansökningar samt bedömningar och utlåtande av kvalité av projekt eller 
ansökning. 
 
Södra Sverige 
Simon Jegou, LU Innovation 
simon.jegou@innovation.lu.se; 070-387 54 28 
Västra Sverige 
Göran Leonardsson, Sahlgrenska Science Park 
goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se; 070-631 01 42 
Stockholm 
Patrik Blomquist, Karolinska Institutet Innovations 
patrik.blomquist@kiinnovations.se, 070-678 60 82 
Östra Mellansverige 
Andy Browning, UU Innovation 
andy.browning@uuinnovation.uu.se; 018-471 35 59 
Ali Moshfegh, LiU Innovation 
ali.moshfegh@liu.se;  013-28 89 15 
Norra Sverige 
Helén Fält, Umeå Biotech Incubator 
helen.falt@ubi.se; 090-15 49 75 
 
  

mailto:simon.jegou@innovation.lu.se
mailto:goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se
mailto:patrik.blomquist@kiinnovations.se
mailto:andy.browning@uuinnovation.uu.se
mailto:ali.moshfegh@liu.se
mailto:helen.falt@ubi.se
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Bilaga 3 – FAQ utlysningen 
 
Finns det ett krav på samverkan mellan olika sektorer? 
Samverkan är inget krav i denna utlysning. Om samarbete mellan sektorerna akademi, sjukvård och 
företag stärker projektmålet, det vill säga få ut tänkt produkt alternativt tjänst på marknaden eller stärka 
bolaget utifrån ett investeringsperspektiv ses detta som positivt. 
 
Vad gäller som medfinansiering? 
Endast faktiska och reviderbara kostnader kan räknas som medfinansiering och det kan till exempel 
vara in-kind, dvs personalkostnader.  
 
Våra resultat från Proof of concept i Steg 1 gjorde att vi bytte inriktning, går det då att söka Steg 
2?  
Förändringar, så kallad pivotering är inte ovanligt i innovationsprojekt. Frågan är däremot om bytet 
innebär en tillbakagång i utveckling (konkret se över TRL-nivån).  
Bolla gärna med din affärsutvecklare9 (om sådan finns kopplad till projektet) och/eller din regionala 
koordinator.  
 
Kan vi göra ändringar i budgeten i efterhand? 
Om budgetändringar är aktuella ska en anmälan om Begäran om budgetändring göras till Vinnova som 
sedan handläggaren ska godkänna. Detta gör projektet själva. Mer information finns på Vinnovas portal.  
 
Kan vi byta koordinator? 
Det behöver inte vara samma koordinator (huvudsökande) som för tidigare beviljat Swelife-projekt.  
 
Jag vill veta mer om hur det fungerar att söka bidrag från Vinnova, finns det några tips? 
Gå till Vinnovas hemsida, https://www.vinnova.se/sok-finansiering/sa-har-gar-det-till/. Här finns bra, 
matnyttig information om hur det praktiskt går till att söka och använda bidrag från Vinnova.  
 
Hur bedömer jag TRL-nivån för vårt projekt? 
I Projektbeskrivningen finns en bilaga som fungerar som guide för TRL-nivåer i life science projekt. 
Viktigt, för att räknas som ett projekt på TRL-3 nivå måste alla nivåer till och med TRL-3 (TRL-1, 
TRL-2 och TRL-3) vara uppfyllda.  
 

                                                 
9 En innovationsstödsaktör; innovationsrådgivare, affärscoach, affärsutvecklare etc. 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/sa-har-gar-det-till/
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