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1. Erbjudandet i korthet 
I det här erbjudandet finansierar Vinnova innovationsprojekt som utifrån 
principen om universell utformning1 utvecklar lösningar som stärker 
tillgängligheten i städers och samhällens verksamheter, miljöer och tjänster.  
 
Universell utformning betyder att produkter, miljöer, tjänster med mera utvecklas 
för att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan att det 
behövs anpassning eller specialutformning. Det innebär att redan från början av en 
utvecklingsprocess förstå att användningen varierar utifrån olika människors 
behov och att detta i sin tur ställer krav på utformningen.  
 
Utlysningens övergripande mål är knutet till målet för den nationella 
funktionshinderspolitiken: ”med FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med 
mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att 
barnrättsperspektivet uppmärksammas.” 2.  
 
Utlysningen riktar sig till offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och 
forskningsorganisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter 
där en av parterna ska vara behovsägare. En behovsägare är den organisation som 
ansvarar för att tillämpa och nyttiggöra lösningen som projektet tar fram.  
 
Projekttiden är mellan april 2020 till 31 december 2021. Utlysningen vänder sig 
därmed till projekt som ska utveckla lösningar under en relativt kort period eller 
testa en modell i praktiken och inte till långsiktiga forsknings- eller 
utvecklingsprojekt. 
 
Budgeten för utlysningen är cirka 15 miljoner kronor. Ett projekt kan 
maximalt söka 1,5 miljoner kronor i bidrag.  
 
Följande datum gäller för utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum   11 november 2019 
Sista ansökningsdag   4 februari 14:00 
Senaste beslutsdatum   31 mars 2020 
Projektstart senast   30 april 2020 

                                                 
1 För en definition av universell utformning ser Artikel 2 i Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
https://www.regeringen.se/4ae1cb/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktion
shinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf 
2 https://www.mfd.se/delaktighet/funktionshinderspolitiken/ 
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Senaste datum för projektavslut  31 december 2021  
  
 
Kontaktpersoner för utlysningen:  
Gustav Malm (Utlysningsansvarig) 
gustav.malm@vinnova.se 
08-473 30 20  
 
Anna Wall 
anna.wall@vinnova.se 
08-473 31 22 
 
Administrativa frågor: 
Lena Dalsmyr (Programassistent)  
Lena.dalsmyr@vinnova.se 
08-4733161 
 
Vinnovas IT-support: 
Tekniska frågor om intressentportalen 
Tel: 08-473 32 99  
helpdesk@vinnova.se  
 
Aktuell information om utlysningen och länk till vår ansökningstjänst finns på 
www.vinnova.se. 
 
 

2. Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
Utlysningens övergripande mål utgår från målet för den nationella 
funktionshinderspolitiken och principen om universell utformning som ”handlar 
om att göra rätt från början. Att från start utforma och planera samhället så att 
man inte utesluter någon av sina invånare. Genom att från början tillgodose ett 
brett spektrum av behov och förutsättningar undviker man att skapa 
otillgänglighet och behov av anpassningar i efterhand.”3 
 
Syftet med utlysningen är att skapa förutsättningar för att det nationella målet nås, 
genom innovationer som utgår från principen om universell utformning.  
 
Vi vill finansiera praktiknära innovationsprojekt som har ett tydligt fokus på 
tillämpning och nyttiggörande.  
 
Syftet med kravet om minst en deltagande part som utgör behovsägare 
harmoniserar med syftet om tillämpning och nyttiggörande, där akademi, 

                                                 
3 SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken. Sid 97.  
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forskningsinstitut och civilsamhälle tillsammans med behovsägare ges en 
möjlighet att utveckla praktiknära lösningar. En behovsägare kan exempelvis vara 
en kommun, ett fastighetsbolag eller en leverantör av tjänster av någon form. 
Behovsägaren säkerställer att projektet arbetar efter ett verkligt behov och är 
sannolikt den part som efter projektet kommer att implementera lösningen.  
 
En annan viktig part är slutanvändare av en verksamhet, miljö eller tjänst. Att 
arbeta med delaktighet och samskapande utifrån ett användarperspektiv är en 
bärande del av universell utformning och är något samtliga projekt bör eftersträva.  
 
I utlysningen vill vi särskilt lyfta fram behov hos personer med 
funktionsnedsättning men det är samtidigt viktigt med ett intersektionellt4 
perspektiv där tillgänglighet utifrån ålder, kön och bakgrund finns med.  

Bakgrund och motiv 

Vinnova fick 2017 i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på 
innovation och forskning inom tillgänglighetsdesign under 2017 – 2020.  
Satsningen ska bidra till att verksamheter, miljöer och tjänster blir tillgängliga och 
användbara för alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kön, ålder eller 
bakgrund. Universell utformning innebär att man utgår från och designar med 
medvetenhet om den variation som återfinns i befolkningen. Detta förhållningssätt 
innebär bland annat att fråga sig; vilka designar vi för? Är det några som inte kan 
använda det vi utvecklar på grund av hens behov, egenskaper och förmågor? Hur 
gör vi för att få med fler? 
 
Satsningen ska uppmuntra till nya innovationssamarbeten mellan offentlig sektor, 
näringsliv, forskningsorganisationer och ideell sektor. 
 
Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra 
förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker 
kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom den här 
utlysningen bidrar vi till det globala åtagandet att nå dessa mål.5   
 
Jämställdhetsintegrering är ett viktigt mål både med avseende på idé, aktörer och 
genomförande. Jämställdhet är även en förutsättning för hållbar tillväxt och 
återfinns i Agenda 2030, som ett mål i sig, men även som ett perspektiv som skall 
genomsyra arbetet med alla mål. För de projekt som beviljas medel inom ramen 
för denna utlysning betyder det att: 

 både kvinnor och män får samma förutsättningar att ta del av bidraget i 
innovationsprojektet 

                                                 
4 https://www.jamstall.nu/fakta/intersektionalitet/  
5 Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: https://www.vinnova.se/m/agenda-
2030/ 
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 både kvinnor och män medverkar som aktörer i de stödbeviljade 
projektens genomförande och som målgrupp 

 projektresultaten bidrar till ökad jämställdhet. 
 
Utöver jämställdhetsintegrering vill vi lyfta fram vikten av ett normkritiskt 
perspektiv i denna utlysning. Ett normkritiskt perspektiv handlar om att 
identifiera, ifrågasätta och utmana omedvetna eller begränsande normer kopplade 
till de skyddade diskrimineringsgrunderna för att skapa inkluderande, hållbara 
lösningar.  
 
Universell utformning stödjer och kompletterar både jämställdhetsintegrering och 
ett normkritiskt perspektiv. Otillgänglighet uppkommer inte sällan för att den som 
tar fram en lösning inte vägt in behov hos grupper vars egenskaper och förmåga 
avviker från norm och som inte kommit till tals i utvecklingen.  
 

3. Vem riktar sig utlysningen till? 
Utlysningen riktar sig till juridiska personer, till exempel företag, ideell sektor, 
offentlig sektor, näringsliv och forskningsorganisationer. Minst två projektparter 
krävs, varav en ska vara en behovsägare. Utländska aktörer är välkomna att delta i 
projekten, men en förutsättning för att få bidrag från Vinnova är att projektparten 
är verksam och har driftställe eller filial i Sverige. 
 

4. Vad finansierar vi? 

Aktiviteter det går att söka finansiering för 

Vinnova finansierar i denna utlysning praktiknära innovationsprojekt som har ett 
tydligt fokus på tillämpning och nyttiggörande. Innovationsprojekt ska 
huvudsakligen ha karaktären av genomförandeprojekt men kan till viss del även 
innehålla aktiviteter som handlar om vidareutveckling eller anpassning av 
exempelvis modeller och koncept för att tillämpa principen om universell 
utformning.  
 
Mot bakgrund av utlysningens syfte finansierar vi innovationsprojekt som kan 
klassificeras som experimentell utveckling.6 Ideella och ekonomiska föreningar 
kan söka försumbart stöd. 

                                                 
6 experimentell	utveckling: att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga 
vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med 
syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Detta kan också 
inbegripa exempelvis verksamheter som syftar till konceptuell definition, planering och 
dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster. 
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Tillämpningsområden 

Nedan ger vi ett par exempel på tematiska områden som ryms inom 
utlysningens fokus på stärkt tillgänglighet inom städers och samhällens 
verksamheter, miljöer och tjänster. 
 

o Öka förståelse för och aktiv delaktighet av personer med funktions-
nedsättning i processer kopplade till hur den fysiska miljön i städer och 
samhällen planeras, gestaltas och används. Med fysisk miljö menas här 
såväl offentliga miljöer och grönytor som enskilda byggnader som 
huserar bostäder eller verksamheter som exempelvis skolor, sjukhus 
och handel. 
 

o Tillämpning av universell utformning i tjänsteutveckling inom 
exempelvis kollektivtrafik och mobilitet. 
 

Stödberättigande kostnader 

Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till parter som bedriver ekonomisk 
verksamhet (exempelvis företag) omfattas av reglerna om statligt stöd och beviljas 
med stöd av 9 § förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och 
utveckling samt innovation, dvs stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt enligt 
artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.7 Reglerna styr bland 
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 
bidrag.  
 

5. Hur stort bidrag ger vi? 
Budget för utlysningen är cirka 15 miljoner kronor. Ett projekt kan maximalt söka 
1,5 miljoner kronor i bidrag. 
 
Följande maximala stödnivåer gäller (bidrag uttryckt i procent beräknat på 
respektive bidragsmottagares stödberättigande kostnader): 
 

 Forskningsorganisationer – 100 procent  
 Kommuner och andra offentliga organisationer (om icke-ekonomisk 

verksamhet bedrivs) – 100 procent 
 Ideella och ekonomiska föreningar – upp till 100 procent, förutsatt att de 

kan ta emot försumbart stöd8 
 Små företag – 60 procent 

                                                 
7 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/ 
8 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 
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 Medelstora företag – 50 procent 
 Stora företag – 40 procent 

 
På Vinnovas webbplats kan du kan läsa mer om: 

 regler för statligt stöd till företag.   
 stödberättigande kostnader i Guide till Vinnovas villkor om 

stödberättigande kostnader.  
 
 

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

 Innovationsprojektet ska genomföras gemensamt av minst två 
projektparter9, varav minst en ska vara behovsägare10. 

 Bidragsmottagare ska ha filial eller driftställe i Sverige. Endast kostnader 
som uppkommer i filialens eller driftställets verksamhet i projektet är 
stödberättigande. 

 Projektparterna ska vara juridiska personer. 
 Projektbeskrivning och CV ska skrivas i de mallar som tillhandahålls 

på utlysningens hemsida och enligt det format som beskrivs i avsnitt 9 
Så här ansöker ni  

 Ansökan ska skickas in via Vinnovas intressentportal senast den 4 februari 
2020 kl. 14.00. 

 Projektavslut senast 31 december 2021. 
 Ett projekt kan maximalt söka 1,5 miljoner kronor i bidrag. 
 Ansökan avser innovationsprojekt som syftar till att bidra till jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för alla oavsett behov, 
förutsättningar och funktionsförmåga. 

 Ansökan avser innovationsprojekt med inriktning på att utveckla lösningar 
som stärker tillgänglighet inom städers och samhällens verksamheter, 
miljöer och tjänster. 

 
 

                                                 
9 Projektparter är de aktörer, inklusive Koordinatorn, som deltar i utformningen av projektet, 
bidrar till genomförandet och delar på risken och resultatet i samband därmed. Finansiär eller 
underleverantör är inte Projektpart.  
10 En behovsägare är den organisation som ansvarar för att tillämpa och nyttiggöra lösningen som 
projektet tar fram.  
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7. Bedömning av inkomna ansökningar 

Vad bedömer vi? 

Ansökan ska ligga i linje med utlysningens mål och syfte angivna i avsnitt 2 och 
bedöms enligt kriterierna nedan.  
 

Potential 
 Innovationsprojektets potential att bidra till jämlikhet i levnadsvillkor och 

full delaktighet i samhället för alla oavsett behov, förutsättningar och 
funktionsförmåga. 

 Innovationsprojektets potential att bidra till ökad jämställdhet.  
 Innovationsprojektets potential att kunna nyttiggöras efter projekts slut.  

  
 Aktörer  

 Behovsägares engagemang och inflytande över projektets utformning och 
genomförande. 

 Projektparternas kompetens, förmåga och engagemang när det gäller att 
genomföra projektet.   

 Projektparternas kompetens inom tillgänglighetsområdet.   
 Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt 

fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. 
 Hur väl slutanvändare är involverade i projektet.  

 
Genomförbarhet  

 I vilken utsträckning innovationsprojektet bygger på en realistisk 
projektplan och budget där aktiviteterna är kopplade till projektets syfte och 
mål.  

 I vilken utsträckning innovationsprojektets genomförande bygger på 
principen om universell utformning.  

 De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets aktiviteter. 
 Hur trovärdig innovationsprojektets plan för nyttiggörande är.  

  

Hur bedömer vi?  

Bedömningen av ansökan sker i konkurrens enligt de bedömningskriterier som 
anges i avsnittet ovan. Bedömningen görs av såväl intern- som av Vinnova 
förordnad extern expertis. Kompletteringar kan komma att begäras in från 
sökande, muntligt eller skriftligt.  
 



 UTLYSNING 10 (11) 
Datum Diarienummer  

2019-11-07 
 
 

2019-04569  

 
 
 
 

 

8. Beslut och villkor  

Om våra beslut 

Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag 
kommer beviljas 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. 
 
Vinnova fattar beslut om finansiering och meddelar detta till koordinatorn. 
Beslutet kan inte överklagas.  

Villkor för beviljade bidrag 

För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.11 Villkoren innehåller 
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, 
rapportering och nyttiggörande av resultat.  
 
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.  
 

9. Så här ansöker ni  
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i intressentportalen som nås 
via vår webbplats. Där laddar ni även upp följande bilagor i pdf-format12: 
 

 Projektbeskrivning (enligt mall) 
 CV-bilaga (enligt mall) 
 Blankett för intyg om försumbart stöd (gäller endast ideella och 

ekonomiska föreningar)13 
 
Projektbeskrivningen ska vara på maximalt 10 A4-sidor med 12 punkters text. 
Den ska skrivas på svenska eller engelska och i den mall som finns på 
utlysningens hemsida.  
 
CV-bilagan ska innehålla CV:n för projektets 4 viktigaste deltagare inklusive 
projektledaren. CV ska skrivas i den mall som finns på utlysningens hemsida.  
 

                                                 
11 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/ 
12 Mallar för bilagorna hittar du på vinnova.se  
13 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 
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Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och 
fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni 
kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök-
ningsdag.  
 
Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.  
 
När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf-
telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och 
firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten. 
 
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran från Vinnova. 
 

10. Vem kan läsa ansökan? 
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut 
uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och 
forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna 
röjs. 


