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1 Erbjudandet i korthet 
”Vi ska flyga till månen och tillbaka före 1970” sa John F. Kennedy 1961. Den 
enkla och kraftfulla visionen skapade starkt engagemang och bidrog till en 
framgångsrik samordning av samhällets krafter. Satsningen ledde till många 
positiva bieffekter för samhället, exempelvis innovation och konkurrenskraft. Nu 
vill vi ge er, som har en djärv och inspirerande vision, en möjlighet att på liknande 
sätt skapa en innovationsmiljö som samlar olika delar av samhället för att 
tillsammans lösa Sveriges och världens hälsoutmaningar. 
 
Det finns stora utmaningar inom hälsoområdet som drivs på av medicinska 
framsteg, digitalisering och demografiska förändringar. Dessutom finns ökade 
förväntningar från patienter och medborgare i frågor om tillgänglighet och 
inflytande. Ett strukturellt och systematiskt förändringsarbete med att öppna upp 
inlåsningar och förstärka möjligheter i dagens hälsosystem kommer att behövas 
för att få till långsiktiga systemförändringar, systeminnovation, i ekosystem för 
hälsa. 
 
Vinnova vill med denna utlysning skapa långsiktiga visionsdrivna 
innovationsmiljöer inom hälsoområdet. Dessa miljöer ska ha en ambition att lösa 
komplexa systemutmaningar inom ett identifierat hälsoområde. Detta ska 
åstadkommas genom olika typer av innovation, t ex social, teknisk, organisatorisk 
och policyrelaterad. 
 
Utlysningen riktar sig till aktörer inom området hälsa som:  
 

• Samlar aktörer runt en djärv, inspirerande och enkel vision som berörda 
lätt kan ta till sig. Till visionen skall kopplade kvantifierbara delmål 
finnas. 

• Arbetar genom flexibla samverkansformer, det vill säga nya dynamiska 
sätt att organisera sig, som tillåter in- och utträde ur samarbetet samt 
koordineras av ett engagerat och kompetent kärnteam. 

• Har en ambition att förankra arbetet mot visionen nationellt samt koppla 
upp internationellt1. 

• Har en genomtänkt verksamhetsplan för att driva arbetet i miljön. 
 
I denna utlysning erbjuder vi finansiering för etableringen av visionsdrivna 
innovationsmiljöer med stöd till både koordinering och innovationsdrivande 
insatser inom miljön. Miljöerna kan finansieras med upp till fem miljoner kronor 
per år under högst fem år.  
  

                                                 
1 Internationell uppkoppling handlar om att arbeta med relevanta internationella nätverk. 



 UTLYSNING 4 (16)   
Datum Diarienummer   

2019-05-10 
 
Reviderad 

 

2019-01192  

 
 
 
 

Följande datum gäller för utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum   9 maj 2019 
Sista ansökningsdag  10 september 2019 kl. 14:00 
Senaste beslutsdatum  14 november 2019 
Projektstart   15 november 2019 
  
 
Kontaktpersoner för utlysningen:  
Elisabet Nielsen 
08-473 31 07 
elisabet.nielsen@vinnova.se 
 
Houda Ghazar 
08-473 30 29 
houda.ghazar@vinnova.se  
 
Caroline Ekstrand 
08-473 30 27 
caroline.ekstrand@vinnova.se 
 
Administrativa frågor: 
Maria Olsson 
08-473 31 18 
Maria.olsson@vinnova.se 
 
Vinnovas IT-support: 
Tekniska frågor om Intressentportalen 
Tel: 08-473 32 99  
helpdesk@vinnova.se 
 
Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas Intressentportal finns 
på www.vinnova.se. 
  
 
  

http://www.vinnova.se/
mailto:elisabet.nielsen@VINNOVA.se
mailto:houda.ghazar@vinnova.se
mailto:caroline.ekstrand@vinnova.se
mailto:Maria.olsson@vinnova.se
mailto:Maria.olsson@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
 Bakgrund 

Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra 
förutsättningarna för innovation, vilket stärker kapaciteten att nå målen för hållbar 
utveckling i Agenda 20302. I den här utlysningen vill vi skapa långsiktiga 
visionsdrivna innovationsmiljöer som genom en tydlig vision och flexibla 
dynamiska sätt att organisera sig bidrar till att på sikt nå hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030. 
 
Framtidens vård och omsorg står inför en stor omställning som drivs på av 
medicinska framsteg, digitalisering och demografiska förändringar. Detta ger 
förutsättningar till individanpassad behandling samt möjlighet att identifiera 
effektiva preventiva insatser och förhindra ohälsa. Dessutom finns ökade 
förväntningar från patienter och medborgare i frågor om tillgänglighet och 
inflytande. I skärningspunkten mellan företag, offentlig sektor, forskningsutövare 
och ideell sektor finns möjligheter till innovation som kan bidra till omställningen 
och leda till affärs- och samhällsnytta. 
 
Med utlysningen Visionsdriven hälsa ger Vinnova ett brett spektrum av aktörer 
förutsättningar att starta upp nya långsiktiga innovationsmiljöer med en nationell 
ansats och med internationell uppkoppling och lyskraft. Dessa miljöer ska med 
innovationer ta sig an grundläggande utmaningar inom hälsoområdet och 
åstadkomma systemförändringar i ekosystemet för hälsa.  
 
Varje miljö ska samla aktörer runt en vision som tydligt fångar behov, skapar 
riktning och har potential att fungera som drivkraft för förnyelse i ekosystem för 
hälsa. En djärv, tydlig och engagerande vision med kopplade delmål kombineras 
med nya former att organisera sig, nya samverkansformer, som är tvärsektoriella 
och tvärdisciplinära. Samverkansformerna bör ha en hög grad av flexibilitet och 
koordinationsförmåga för att ge förutsättningar för nya och befintliga aktörer i ett 
ekosystem att realisera möjligheter och lösa inlåsningar. Visionsdrivna 
samverkansformer bygger på en bred ansats och stödjer sannolikt tekniska, 
organisatoriska och sociala innovationer, det vill säga systeminnovation 3. 

                                                 
2 Läs mer om vårt arbete för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030: 
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/ 
3 https://www.innovationpolicyplatform.org/system-innovation-oecd-project 

https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.innovationpolicyplatform.org/system-innovation-oecd-project
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Bild 1. Miljöerna drivs av den vision som aktörerna samlas kring. För att 
arbeta mot att visionen uppnås identifieras mätbara delmål. Delmålen 
uppnås genom att genomföra insatser och relatera till pågående initiativ.   

 

Ambitionen är att miljöerna ska kunna bidra till en jämställd samhällsutveckling 
kopplat till två huvudsakliga perspektiv. Det handlar dels om att både kvinnor och 
män på ett jämställt sätt ska ta del av bidraget och har inflytande i miljöns arbete. 
Det handlar också om att miljön ska analysera och ta ställning till om det finns 
jämställdhetsaspekter som är relevanta kopplat till val av insatser och konkreta 
aktiviteter4. 

 Förväntat resultat efter två och fem år 
Vinnova har satt upp resultatmål som projekten förväntas uppnå efter två 
respektive fem år. Resultatmålen skall säkerställa att projekten följer en 
gemensam riktning så att långsiktiga visionsdrivna miljöer skapas. 
 
Resultat efter två år - Hållbara aktiva och kända miljöer som:  
 

• gjort vision och delmål nationellt kända  
• genom vision, delmål och kontinuerlig omvärldsbevakning genomför nya 

och relevanta insatser samt relaterar till och attraherar pågående initiativ 
• har ett starkt, effektivt och kompetent kärnteam 
• skapat en engagerande, effektiv och flexibel samverkansform som samlar 

aktörer och finansiärer för att ge förutsättningar för systeminnovation 
• levererar mot uppsatt verksamhetsplan 

                                                 
4 Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss: 
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/ 

https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/


 UTLYSNING 7 (16)   
Datum Diarienummer   

2019-05-10 
 
Reviderad 

 

2019-01192  

 
 
 
 

Resultat efter fem år - Etablerade miljöer som gör framsteg mot delmålen och ger 
avtryck i ekosystemet för hälsa som: 
 

• genom samling runt visionen åstadkommit mätbara förändringar i det 
ekosystem som miljön arbetar inom 

• attraherar aktörer som vill arbeta visionsdrivet 
• har uppkoppling mot relevanta internationella nätverk 
• har en flexibel och fungerande samverkansform som ger förutsättningar 

för förändringar i det identifierade ekosystemet 
• gjort tydliga framsteg mot delmålen genom strategiska insatser och 

samling av pågående initiativ 
• har en hållbar långsiktig modell för hur miljön ska fortsätta efter projektets 

slut 
 
På längre sikt vill Vinnova att finansieringen ska leda till internationellt starka 
innovationsmiljöer med förmåga att bidra till nödvändig omställning inom 
hälsoområdet.   
 

 Viktiga projektprinciper 
För att uppnå syftet med utlysningen bör följande finnas på plats vid 
ansökningstillfället: 
 

• en långsiktig mätbar, enkel vision och tillhörande delmål som engagerar 
• ett jämställt engagerat kärnteam som med visionen i centrum driver på 

nödvändiga långsiktiga förändringar inom det identifierade området   
• förmåga att attrahera aktörer som arbetar tillsammans, tvärsektoriellt och 

tvärdisciplinärt, i nya dynamiska sätt att organisera sig 
• kapacitet att relatera till och attrahera pågående initiativ samt driva 

innovativa projekt inom det identifierade området 
• en plan för nationell förankring och internationell uppkoppling  
• kapacitet att kontinuerligt genomföra omvärldsanalys  
• en plan för förankring hos relevanta beslutsfattare och finansiärer 
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3 Vem riktar sig utlysningen till? 

 Vem kan söka? 
Utlysningen vänder sig till aktörer som vill etablera visionsdrivna 
innovationsmiljöer. Aktörerna kan komma från samtliga sektorer i samhället och 
kan till exempel vara ideella organisationer, patientföreningar, företag, universitet och 
högskolor, institut samt regioner och kommuner.  
 

 Generella förutsättningar för sökande  
I denna utlysning har vi inte krav på antal aktörer men vi ser att ett kärnteam 
behövs för att koordinera miljön.  
 
Visionsdriven hälsa är en långsiktig satsning varför aktörskonstellationen kan 
variera över tid. Dock bör kärnteamet finnas för att säkerställa kontinuitet och 
bygga vidare på det arbete som genomförts i de olika etapperna. Kärnteamet kan 
bestå av en eller flera parter som har förmåga att samla relevanta aktörer under en 
nationell vision. 
 
Utlysningen ställer inte krav på att alla organisationer som ingår i 
samverkansformen och miljön ska ingå som formella projektparter, men i ansökan 
bör det beskrivas om och hur samverkan sker med ytterligare aktörer. Med 
projektpart menas den eller de organisationer, inklusive koordinatorn, som deltar i 
utformningen av projektet, bidrar till genomförandet och delar på risken och 
resultatet. Organisationer som ska erhålla bidrag från Vinnova eller bidra med 
medfinansiering måste anges antingen som projektpart eller finansiär till 
projektpart i ansökan. Projektpart får inom projektet inte vara underleverantör till 
annan Projektpart. I denna utlysning kan endast juridiska personer söka bidrag5.   
 
Utländska aktörer är välkomna att delta i projekten. För att utländska aktörer ska 
kunna beviljas bidrag och agera koordinator krävs att de har ett driftställe eller en 
filial i Sverige där verksamheten i projektet ska bedrivas. 
 
  

                                                 
5 Notera att exempelvis enskilda firmor och privatpersoner inte är juridiska personer samt att 
exempelvis olika institutioner på ett lärosäte räknas som samma juridiska person. 
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4 Uppföljning och stöd av beviljade projekt 
Som ett stöd för att etablera visionsdrivna innovationsmiljöer erbjuder Vinnova ett 
antal insatser som beskrivs nedan.  

Programkonferenser  
Under projektens gång kommer Vinnova anordna ett antal obligatoriska 
programkonferenser för kärnteamet. Konferenserna kommer erbjuda möjlighet att 
utbyta erfarenheter och dessutom få inspiration och ny kunskap som kan användas 
för att utveckla miljöerna. Projekten behöver därför budgetera för att avsätta tid 
och resekostnader för en till två möten per år i Stockholm.  
 
Innovationsledningsstöd 
De miljöer som erhåller bidrag kommer erbjudas ett frivilligt särskilt anpassat 
innovationsledningsstöd för att stärka samverkans- och innovationsförmågan.  

Insatserna som erbjuds kommer att innehålla stöd för kärnteamet och parterna 
inom projektet, men kan även vid behov ges för att stärka kringliggande strukturer 
i det lokala innovationssystemet.  

Uppföljning 
Att dokumentera och utvärdera satsningar och resultat på ett kontinuerligt och 
systematiskt sätt möjliggör lärdomar och förbättringar inom varje enskilt projekt. 
Det skapar även förutsättningar för Vinnova att kommunicera resultaten och lära 
för att förbättra framtida insatser. 
 
 Inom Visionsdriven hälsa säkras uppföljningen genom tre moment:  
 

• lägesrapporter till Vinnova 
• kontinuerlig avstämning mot den uppföljningsplan som beskrivs i ansökan 
• bidra till utvärdering av utlysningen som initieras av Vinnova  

 
5 Vad finansierar vi? 

 Miljöerna finansieras i etapper 
Vinnova finansierar miljöerna med upp till 5 miljoner kronor per år under högst 
fem år. Den femåriga finansieringen kommer att delas in i tre etapper. Den första 
etappen är 24 månader, den andra 18 månader och den tredje etappen är 18 
månader. Ansökan ska omfatta hela femårsperioden. 
 
Vinnova avsätter en femårig budget för varje miljö men fattar beslut om bidrag i 
etapper. Under den första etappen kan Vinnova finansiera upp till 100 procent av 
de totala stödberättigande kostnader. Ambitionen är att Vinnovas finansiering 
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trappas ner under etapp 2 och etapp 3. Efter fem år ska en långsiktig plan för 
finansiering av miljön kunna presenteras. 
 
Som underlag för finansiering av en ny etapp ska en detaljerad verksamhetsplan 
lämnas in. En kort utvärdering kommer att ske i slutet av varje etapp för att 
säkerställa att miljön levererar mot vision, delmål och verksamhetsplan. Om så 
inte är fallet har Vinnova möjlighet att avbryta finansieringen för nästa etapp.  
 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för 
Inom utlysningen finansieras etableringen av visionsdrivna miljöer som verkar via 
en flexibel samverkansform. Utlysningen stödjer både koordinering och 
innovationsdrivande insatser inom miljön.  
Den del som avsätts för koordinering bör användas till stödinsatser som behövs 
för att utveckla och hålla samman miljön. Det kan exempelvis handla om 
kommunikation, workshops, etc. En del av koordineringsbidraget kan användas 
för att avlöna dedikerade personer som koordinerar och skapar mötesplatser och 
medvetenhet kring vad som pågår och vad som behöver drivas framåt. Det är 
därför viktigt med en kontinuerlig omvärldsanalys som tar hänsyn till befintliga 
nationella initiativ och det internationella perspektivet.  
 
Dessutom kommer viktiga innovationsdrivande insatser, identifierade av 
aktörerna i miljön, som behöver genomföras för att nå vision och delmål, kunna 
finansieras. Det kan vara kartläggningar, policyinsatser, forsknings- och 
innovationsprojekt etc.  
 

 Aktiviteter det inte går att söka finansiering för 
Kostnader för verksamhetsutveckling, produktutveckling, kommersialisering och 
marknadsföring av produkter/tjänster stöds inte inom utlysningen. 
 

 Hur stort bidrag ger vi? 
Maximal stödnivå6 per projektpart kan beviljas enligt följande:  
 

• icke-ekonomiska verksamheter – upp till 100 procent  
• små och medelstora företag7 – upp till 50 procent i sin ekonomiska 

verksamhet 

                                                 
6 Stödnivå är detsamma som Vinnovas bidrag uttryckt i procent av bidragsmottagarens 
stödberättigande kostnader.   
7 https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/eu-definition-smf.pdf 

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/eu-definition-smf.pdf
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• stora företag, som har 250 anställda eller fler – upp till 40 procent i sin 
ekonomiska verksamhet 

 
Organisationer med ekonomisk verksamhet kan söka upp till 100 procent i bidrag 
under förutsättning att de kan ta emot försumbart stöd, även kallat stöd av mindre 
betydelse, enligt EU-kommissionens förordning nummerr 1407/20138, och att 
blankett för intyg om försumbart stöd (stöd av mindre betydelse) bifogas 
ansökan9. 
 

 Stödgrunder och kostnader 
Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler 
om statligt stöd10. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor 
andel av dem som får täckas genom bidrag.  
 
Bidrag kommer att beviljas med stöd av förordning (2015:208) om stöd till 
forskning och utveckling samt innovation11 som experimentell utveckling (9 § / 
Art. 25), industriell forskning (9 § / Art. 25) eller innovationskluster (11 § / Art. 
27). 
 
Bidrag kan även beviljas med stöd av EU-kommissionens förordning nummer 
1407/2013 om stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de 
minimis-stöd.  
 
Det är aktiviteterna i projektet som avgör vilken stödgrund som bidrag beviljas 
enligt.  
 
I guiden till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader finns det beskrivet 
vilka kostnader som är stödberättigande för respektive stödgrund12.  
 
 

                                                 
8 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sv.pdf  
9 Blanketten för intyget finns på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-
for-finansiering/statligt-stod/  
10 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/ 
11 https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/dokument/stodnivaer-statligt-
stod.pdf 
12https://vinatet.vinnova.se/globalassets/dokument/guide/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-
_guide.pdf?ntstamp=1517488580747 
 

https://vinatet.vinnova.se/globalassets/dokument/guide/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf?ntstamp=1517488580747
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sv.pdf
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/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/
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://vinatet.vinnova.se/globalassets/dokument/guide/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf?ntstamp=1517488580747
https://vinatet.vinnova.se/globalassets/dokument/guide/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf?ntstamp=1517488580747
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6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vinnova kommer endast bedöma ansökningar som vid utlysningens 
stängningsdatum uppfyller följande krav: 
 

• Samtliga projektparter är juridiska personer13. 
• Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. 
• Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som finns på 

utlysningens hemsida.  
• Ansökan ska innehålla en budget som är skriven i den mall som finns på 

utlysningens hemsida.  
• Ansökan har inkommit senast kl. 14:00 det datum som anges på 

utlysningssidan på Vinnovas webbplats. 
 
7 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 
Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de uppfyller utlysningens syfte (avsnitt 2) 
genom kriterierna potential, aktörer och genomförande. 
 
Potential  

• etablera en långsiktig miljö som kommunicerar och samlar tvärsektoriellt 
och tvärdisciplinärt kring visionen 

• fungera som en drivkraft för systeminnovation och förnyelse i ekosystemet 
• genomföra relevanta strategiska insatser samt relatera till, och attrahera, 

pågående initiativ för att leverera mot vision och delmål  
• bygga en nationellt och internationellt erkänd miljö inom det valda 

området  
• skapa en ekonomisk modell för långsiktig verksamhet 
• bidra till ökad jämställdhet 
 

Aktörer   
• förmåga att samla och engagera relevanta beslutsfattare, finansiärer och 

andra aktörer på kort och lång sikt  
• kärnteamets engagemang, förmåga och kompetens att driva vision, delmål 

och samverkansform 
• samverkansformens öppenhet för nya samarbeten och dess förmåga att 

driva systeminnovation  
• sammansättning avseende könsfördelning samt fördelning av makt och 

inflytande i samverkansformen 

                                                 
13 Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer 
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Genomförbarhet  

• relevant och realistisk aktivitetsplan för de första två åren med aktiviteter 
och budget i förhållande till vision och delmål 

• trovärdig färdplan för år 1–5 som visar en tydlig riktning för miljöns 
utveckling 

• trovärdig nationell och internationell omvärldsanalys samt trovärdig 
beskrivning hur miljöerna förhåller sig till analysen   

• välformulerad uppföljningsplan för kontinuerlig utvärdering av miljöns 
koordineringsaktiviteter och insatser 

• kommunikationsplan som tydliggör miljöns vision, öppenhet, inkludering 
och synlighet 

• tydligt beskrivna och relevanta aktiviteter för att integrera jämställdhet i 
arbetet 

 Hur bedömer vi?  
Med hänsyn till likabehandlingsprincipen bedöms endast de ansökningar som 
uppfyller kraven under punkt 6.  
 
Inkomna ansökningar som uppfyller kraven under punkt 6 bedöms enligt 
ovanstående bedömningskriterier i konkurrens med varandra. Ansökningarna 
bedöms av Vinnova och av myndighetens förordnade experter. Sökande kan 
komma att kallas till intervju under vecka 42 och 43. Vinnova fattar sedan beslut 
om finansiering. Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan skickas till de 
som sökt finansiering och Vinnova publicerar information om beviljade projekt på 
www.vinnova.se. 
 
 
8 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet.  
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  
 

https://vinnova.sharepoint.com/sites/Visionsdrivenhlsa-arb-vinnova/Shared%20Documents/General/utveckling%20steg%202/Utlysningstext/www.vinnova.se
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 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag14. Villkoren innehåller 
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, 
rapportering och nyttiggörande av resultat.  
 
I den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor: 
 
Projektet ska vara representerat vid de seminarier eller programkonferenser som 
Vinnova kommer att anordna under projekttiden. Kostnader för medverkan vid 
sådant seminarium/programkonferens är en stödberättigande kostnad. 
 
Vid behov ska projektet förse Vinnova med bild- och textmaterial för 
projektkataloger, årsredovisningar och dylikt. 
 
I tillägg till den allmänna villkoren § 1.4 Projektavtal gäller följande. ”För de 
FoU-projekt som genomförs inom ramen för denna utlysning ska separata 
Projektavtal upprättas mellan Projektparterna.”  
 
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
Om Vinnovas villkor inte följs kan bidragsmottagarna bli återbetalningsskyldiga. 
Det gäller också om bidrag har beviljats felaktigt eller med för högt belopp.  
 
 
9 Så här ansöker ni  
För att söka bidrag fylls ett webbaserat formulär i på Vinnovas Intressentportal, 
som nås via www.vinnova.se. Dessutom ska följande bilagor, skrivna i de mallar 
som finns på utlysningens webbplats, bifogas15:  
 

• Projektbeskrivning, maximalt 15 A4-sidor (12 punkters text), innehållande 
vision, beskrivning av samverkansform, verksamhetsplan (2-årig 
aktivitetsplan, 5-årig färdplan, uppföljning och kommunikationsplan), 
nulägesbeskrivning och behov av förnyelse för vald hälsoutmaning.  

• Meritförteckning (CV) för kärnteamets medlemmar samt relevanta 
nyckelpersoner. Maximalt 1 sida per person.  

• Budget 
 

                                                 
14 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/ 
15 Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: https://www.vinnova.se/e/visionsdriven-
halsa/innovationsmiljoer/   
 

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/e/visionsdriven-halsa/innovationsmiljoer/
https://www.vinnova.se/e/visionsdriven-halsa/innovationsmiljoer/
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För organisationer som söker stöd av mindre betydelse ska intyget för detta 
bifogas ansökan16. 
 
Inga andra bilagor än ovanstående kommer att bedömas.  
 
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran från oss. 
 
Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om 
söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. 
Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att 
ansökan är skickad. 
 
 
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 om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna 
röjs.  
 
 
11 Definitioner 
Ekosystem – alla aktörer inom det valda området som är relevanta och viktiga för 
att kunna nå, och som påverkas av, vision och delmål 
 
Inlåsning – hindrar att visionen uppfylls kan vara teknisk, organisatorisk eller 
beroende av till exempel lagstiftning 
 
Insatser – aktiviteter och projekt som behövs för att nå delmål och vision. 
 
Koordinering – aktiviteter som krävs för att hålla samman miljön så att aktörer 
samlas runt visionen och arbetar mot vision och delmål 
 
Kärnteam – aktörer som har stort engagemang, är projektparter, står för 
kontinuiteten i miljön och koordinerar insatser 
 
Miljö – den del av ekosystemet som jobbar aktivt för att nå vision och delmål, 
koordineras av kärnteamet och drivs av samverkansformen 
 

                                                 
16 Blanketten för intyget finns på vår webbplats: 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/statligt-stod/
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Samverkansform – nya flexibla och dynamiska sätt att organisera arbetet bland de 
involverade aktörerna i miljön 
 
Systeminnovation – förnyelse av hela system med hjälp av nya arbetssätt, 
lösningar, innovation, forskning, experiment, aktiviteter och policyförändringar 
 
Vision – en djärv och inspirerande kvantifierbar målsättning som fångar olika 
aktörers drivkraft, tvärdisciplinärt och tvärsektoriellt. Visionen beskriver en 
idealsituation som önskas uppnås, ett framtida önskat läge 
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