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1 Erbjudandet i korthet
Utlysningen riktar sig till er som vill adressera komplexa utmaningar inom digital 
säkerhet och tillförlitlighet som kräver samverkan med flera parter för att nå en 
lösning. Målet med projektet ska vara att skapa en samsyn kring hur 
säkerhetslösningar och digital infrastruktur kan användas för att öka tilliten till 
digitala system, produkter och tjänster inom det utvalda området. Effekterna av de 
finansierade projekten ska bidra till att Sverige blir bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter.

Samhällets och industrins digitalisering innebär att digital kommunikation och 
interaktion mellan verksamheter, system och människor dominerar och att vi i allt 
mindre grad kan skilja ut det digitala från det icke-digitala. Utvecklingen utmanar 
hur vi förhåller oss till frågor om säkerhet och potentiell nytta. Allt större krav 
ställs på digitala lösningar att de bidrar till tillit och är robusta, och därför måste 
säkerhet vara en integrerad egenskap/funktion i nya lösningar. 

De utmaningar som projekten adresserar i denna utlysning ska vara kopplade till 
något av regeringens strategiska samverkansprogram1:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life Science
- Uppkopplad industri och nya material

Konsortier med minst tre projektparter bestående av företag, offentliga aktörer, 
universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna 
att söka finansiering. Utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte 
som koordinatorer

Ni kan söka upp till 5 miljoner kronor i bidrag för en projekttid på upp till 3 år. 
Bidraget kan täcka upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Följande datum gäller för utlysningen:
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se.

Sista ansökningsdag 25 september klockan 14:00
Senaste beslutsdatum 31 oktober 2018
Projektstart tidigast 1 november 2018
Projektstart senast 30 november 2018

1 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/

http://www.vinnova.se/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/
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2 Programmet Digital säkerhet och infrastruktur
Detta avsnitt ger en övergripande beskrivning av Vinnovas program inom Digital 
säkerhet och infrastruktur och ska ses som en bakgrund till de olika insatserna.

Figur 1. Nuvarande och planerade insatser inom programmet Digital säkerhet och 
infrastruktur. De vita markeringarna visar planerade beslutspunkter i respektive utlysning.

Regeringen beskriver i sin digitaliseringsstrategi2 en vision om ett hållbart 
digitaliserat Sverige där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliserings möjligheter. Ett av delområdena, digital trygghet, handlar om att 
Sverige ska ha de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta 
ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. 

”Det är angeläget att det digitala samhället genomsyras av ett demokratiskt 
synsätt och att alla ska känna en grundtrygghet i den digitala 
samhällsutvecklingen. Alla ska våga lita på digitala tjänster och både vilja och 
kunna bidra till användningen av dessa. Det krävs dessutom säkra digitala 
system, som värnar den personliga integriteten och att identifierade sårbarheter 
hanteras när människor och samhället i allt högre grad blir beroende av att 
teknik är uppkopplad och kommunicerbar via internet.”

Vidare har regeringen lanserat fem strategiska samverkansprogram där digital 
säkerhet och tillförlitlighet utpekats som ett prioriterat område för fortsatt tillväxt. 
De strategiska samverkansprogrammen3 styrs av varsin samverkansgrupp med 
representanter från näringsliv, akademi och samhället vilket ger insatserna en 
stark förankring i aktuella behov för Sverige.

För att uppnå denna målsättning krävs att svenska aktörer har tillgång till en 
välfungerande digital infrastruktur och att de digitala produkter och tjänster som 
utvecklas har en hög nivå av både säkerhet och tillförlitlighet.

2 För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi, N2017/03643/D
3 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige---en-digitaliseringsstrategi/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/
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Vinnova genomför nu ett antal olika insatser för att främja utvecklingen i linje 
med regeringens digitaliseringsstrategi. Gemensamt mellan insatserna är att de ska 
vara tillämpningsorienterade och stärka tilliten till digitaliseringens fortsatta 
utveckling. De olika insatserna består av:

- Genomförbarhetsstudier där svenska aktörer får möjlighet att undersöka 
styrkor och svagheter inför skapandet av internationella samverkansprojekt 
inom digital säkerhet och tillförlitlighet, exempelvis inom Horisont 2020, 
Eureka-kluster eller ECSEL.

- Temaprojekt som ska demonstrera specifika teknikområden med stor 
innovationshöjd och betydelsefull koppling till digital säkerhet och 
tillförlitlighet.

- Samverkansprojekt som ska lösa komplexa frågor och stora utmaningar där 
ett flertal aktörer tillsammans måste enas för att nå en lösning.

- En områdesnod inom digital säkerhet och tillförlitlighet ska agera som en 
samlande kraft för områdets aktörer och bland annat främja nätverkande, 
kunskapsspridning, identifiera utvecklingsbehov och finansieringsmöjligheter. 
Denna insats inleds med ett förarbete utfört av RISE. Arbetet ska resultera i en 
beskrivning som kan utgöra en bas för en gemensam nationell områdesnod.

Genomförbarhetsstudier Temaprojekt Samverkansprojekt
Syfte Förbereda ansökningar 

för stora europeiska 
projekt

Teknikutveckling 
genom prototyper 
inom de utpekade 
teknikområdena

Större utmaningar, som 
kräver samverkan för 
lösningarna.

Tema Digital säkerhet och 
tillförlitlighet

Digital säkerhet 
och tillförlitlighet

Digital säkerhet och 
tillförlitlighet

Sökande Både enskilda parter och 
konsortier

Minst ett företag Minst tre parter

Bidrag Upp till 500,000 kr 0,5–2 miljoner kr Upp till 5 miljoner kr
Stödnivå Upp till 100 % Upp till 80 % Upp till 50 %

Projekttid Maximalt 8 månader 15 månader Maximalt 3 år
Återkommande 2017, 2018 2018, 2019, 2020 2018, 2019

Teknik Öppet Moln, IoT (2018)
Blockkedja och 
identitet (2019)
n/a (2020)

Öppet

Resultat Utreda styrkor och 
svagheter inför ansökan 
till internationella 
samverkansprojekt

Utveckla prototyp 
som kan visas upp 
vid projektslut

Lösningar på problem 
och utmaningar inom de 
fem strategiska 
samverkansprogrammen

Tabell 1 En jämförelse mellan utlysningarna inom programmet Digital säkerhet och 
infrastruktur. Det färgade området beskriver denna utlysning.
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3 Vad vill vi åstadkomma med denna utlysning?
Detta avsnitt beskriver syftet med utlysningen Samverkansprojekt 2018 och vilka 
förväntningar Vinnova har på resultaten från de beviljade projekten.

Det finns många nya teknologier som 5G, artificiell intelligens, blockkedjor, 
molnlösningar och system av system som möjliggör digitalisering inom olika 
områden. Det finns även processer som Security by Design och Zero Trust där 
tillit kan skapas genom att bygga lösningar där digital säkerhet integreras från 
början.

Samtidigt finns det ofta många frågeställningar som behöver klargöras innan 
dessa teknologier och processer kan tas i bruk. Detta gäller i synnerhet digitala 
lösningar som bygger på data från, och samverkan med, olika typer av system och 
organisationer. Denna utlysning ger möjlighet att undersöka de mer komplicerade 
frågeställningar och stora utmaningar som kräver samverkan mellan aktörer för att 
nå en lösning inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Med denna utgångspunkt 
kräver vi att konsortier som söker finansiering i denna utlysning ska bestå av 
minst tre parter.

Resultaten från de beviljade projekten ska på något sätt kunna nyttiggöras under 
projekttiden. Eftersom kraven och förutsättningarna ser olika ut inom olika 
områden kan ett nyttiggörande exempelvis innebära validering i en 
verklighetstrogen miljö, skapa en gemensam färdplan eller att nå en samsyn bland 
aktörerna som ett viktigt steg i områdets gemensamma utveckling. Inskickade 
projektförslag ska rikta sig till minst ett av regeringens strategiska 
samverkansprogram:

- Nästa generations resor och transporter
- Smarta städer
- Cirkulär och biobaserad ekonomi
- Life Science
- Uppkopplad industri och nya material

Projekten som beviljas inom denna utlysning ska bidra till en jämställd 
samhällsutveckling genom att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av 
bidraget, har inflytande över projektet och medverkar aktivt i dess genomförande 
samt genom att projektresultaten bidrar till ökad jämställdhet.4 

3.1 Exempel inom regeringens strategiska samverkansprogram
Inom regeringens samverkansprogram finns ett antal exempel på vilka möjligheter 
en välfungerande digital infrastruktur kan erbjuda och vilka utmaningar som 
uppstår när de digitala tjänsterna ska hållas säkra och tillförlitliga. Denna lista ska 

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/
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enbart ses som en inspiration och sökanden uppmuntras att formulera projektidéer 
även utanför dessa exempel.

Den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet5 beskriver 
ett möjligt styrkeområde för svenskt näringsliv. Inom uppkopplad industri kan 
en hög nivå av informations- och cybersäkerhet inom industriella informations- 
och styrsystem utgöra en betydande konkurrensfaktor för Sverige. Om produkter 
med hög säkerhet kan utvecklas i Sverige kommer de att vara mer internationellt 
konkurrenskraftiga och därmed bidra till sysselsättningen i Sverige.

För att möjliggöra en smart och hållbar stad på bred front behövs data om vad 
som sker i staden på olika nivåer, från automatiserade system till offentliga 
miljöer. Det kan till exempel handla om miljöparametrar i offentliga miljöer eller 
trafik- och transportflöden. Detta kommer innebära en avsevärd uppgradering av 
dagens digitala infrastruktur där sensorer, kommunikationssystem och styrning av 
tekniska funktioner i staden behöver integreras. När delar av den digitala 
infrastrukturen kommer att finnas i offentlig miljö i staden blir det inte bara 
viktigt med en digital säkerhet och tillförlitlighet utan även en fysisk säkerhet.

Inom nästa generations resor och transporter blir fordon och farkoster i allt 
större utsträckning uppkopplade, självkörande och tjänstebaserade vilket kräver 
en omfattande utveckling av den digitala infrastrukturen för att möjliggöra alla 
dessa applikationer. Fordon/farkoster behöver kommunicera med varandra samt 
med omgivande infrastruktur med en hög kapacitet, både vad gäller datamängder 
men även datahastigheter i och med de tidskritiska förlopp som måste regleras. 
Alla transportslag löper samtidigt en risk att utnyttjas felaktigt av olika 
aktörsgrupper i samhället. För att kunna garantera ett säkert system med hög 
tillgänglighet krävs det stora insatser inom området digital säkerhet både på 
fordon/farkost-nivå men även på system/kontroll-nivå.

Inom life science kan medicinteknisk utrustning, sensorer i hemmet och på 
kroppen, appar, journaler och andra vårdinformationsystem generera mycket stora 
mängder hälsodata. För att kunna hantera data sömlöst mellan olika system krävs 
interoperabilitet. Med tillgång till tillförlitlig information ges förutsättningar för 
akademi, näringsliv och offentlig sektor att bidra till bättre hälsa, vård och 
omsorg.

Hälsodata utgör grunden för diagnostik och behandling inom vård och omsorg. 
Enkel och säker hantering av identitet och behörighet är av stor vikt för att nya 
innovativa lösningar ska utvecklas och implementeras, och därmed komma 
invånarna till nytta. Tillit och tillgänglighet är avgörande för att säkerställa en 
positiv utveckling. Maskininlärning, artificiell intelligens, blockkedjor och 
molnlösningar kommer att utgöra viktiga komponenter för att öka säkerheten och 
tillförlitligheten.

5 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, skr. 2016/17:213

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2017/06/skr.-201617213/
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4 Vem riktar sig utlysningen till?
Denna utlysning riktar sig till konsortier där företag, offentliga aktörer, 
universitet/högskola/forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Även 
utländska parter är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer. 

Vinnova arbetar för en jämställd samhällsutveckling. Det innebär att sökande ska 
ta hänsyn till jämställdhet vid exempelvis

• Val av projektledare
• Sammansättning av projektgrupp/projektdeltagare
• Arbetsfördelning, makt och inflytande i projektet 
• Involvering av målgrupp
• Utveckling av idéer och lösningar

5 Vad finansierar vi?
5.1 Aktiviteter det går att söka finansiering för
Projekt som med en projekttid på maximalt 3 år kan skapa lösningar som går att 
tillämpa praktiskt. Projektet ska vara utvecklingsmässigt realistiskt och ha 
förutsättningar att skapa gemensamma lösningar bland områdets aktörer inom 
utlysningens sakområde. Projektets resultat förväntas valideras/demonstreras i en 
relevant miljö eller skapa förutsättningar för validering som efterföljande steg. 

Arbetets karaktär förväntas likna industriell forskning eller experimentell 
utveckling beroende på hur marknadsnära projektets tänkta lösning kommer vara, 
se definitionerna i dokumentet Tabeller över stödnivåer för statligt stöd.

Planerad budget för utlysningen är 40 miljoner kronor och vi avser finansiera 8–
12 projekt. Vi kommer använda oss av en portföljstrategi baserat på regeringens 
strategiska samverkansprogram och planerar att finansiera minst ett projekt per 
program/område.

Vinnova finansierar maximalt 50 procent av projektets stödberättigande 
kostnader.

https://vinatet.vinnova.se/globalassets/dokument/guide/tabell_stodnivaer_statligt_stod.pdf?ntstamp=1516700654609
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5.2 Stödberättigande kostnader
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.6 Reglerna styr bland 
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 
bidrag. 

För att en kostnad ska vara stödberättigande ska den vara faktisk, reviderbar och
uppstå inom projekttiden. Vilka kostnader som betraktas som stödberättigande
förtydligas i dokumentet Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande 
kostnader7.

6 Hur stort bidrag ger vi?
Projektet kan söka maximalt 5 miljoner kronor i bidrag.

För projektet som helhet reglerar utlysningens förutsättningar hur stor del av de
totala stödberättigade kostnaderna som Vinnovas bidrag kan täcka (i denna
utlysning 50 procent).

Enskilda projektparters stödberättigande kostnader kan helt eller delvis täckas av
bidrag från Vinnova. Den del som täcks av Vinnovas bidrag utgör den så kallade
stödnivån och uttrycks i procent. Den maximala stödnivån bestäms per
bidragsmottagare, där olika regler gäller för olika typer av organisationer och
projekt. Den maximalt tillåtna stödnivån per bidragsmottagare styrs inte av
förutsättningarna för projektet som helhet.

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

- Konsortiet består av minst tre parter
- Den koordinerande projektparten är svensk
- Projektparterna är juridiska personer
- Projektet är inte påbörjat innan ansökan lämnas in
- Ansökan är skriven på svenska eller engelska
- Ansökan innehåller alla obligatoriska bilagor (se avsnitt 10)
- Projektplanen följer den struktur som finns i mallen

6 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://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
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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8 Bedömning av inkomna ansökningar
8.1 Vad bedömer vi?

Potential 
a. Potential att ta fram lösningar som bidrar till att skapa förtroende för digitala 

lösningar och stärka svensk konkurrenskraft inom utlysningens utpekade 
områden. 

b. På vilket sätt projektet skapar förutsättningar att utveckla digitala lösningar 
med hög säkerhet och tillförlitlighet. Hur projektet bidrar till användningen 
av digitala lösningar.

Aktörer 
a. Konsortiets trovärdighet, mandat och förmåga att bygga ett ändamålsenligt 

och branschöverskridande projekt med god förankring i de frågor som 
projektet möter. Sammansättning, relevans, nätverk, kompetens, förmåga och 
engagemang hos aktörskonsortiet i förhållande till projektmål och 
genomförande. Konsortiets trovärdighet att företräda behovsägarna.

b. Strategi för kunskapsutbyte mellan projektparterna, spridning av kunskap till 
andra och parternas nyttiggörande av projektets resultat under projekttiden. 

c. Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 
könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och 
män. Eventuell obalans ska förklaras på ett trovärdigt och för ansökan 
specifikt sätt.

Genomförbarhet 
a. Projektplanens och aktiviteternas realism, trovärdighet och ändamålsenlighet 

för genomförandet av projektet inom utsatt tid, inom budget och med 
förväntat resultat. 

b. Projektets angreppssätt, styrning, organisering och involvering av 
projektparterna och andra relevanta aktörer, inklusive 
behovsägare/kravställare. En projektplan som visar på alla parters 
engagemang, delaktighet och inbördes kommunikation.

c. Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.
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8.2 Hur bedömer vi? 
Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar och 
bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova
via Intressentportalen. Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:
1. Ansökan lämnas in via Intressentportalen.
2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas av 

experter från relevanta områden och branscher gentemot angivna 
bedömningskriterier. Bedömarna är förordnade av Vinnova och arbetar under 
sekretess och tystnadsplikt. Detta resulterar i en rekommendation till 
finansiering.

3. Vinnova genomför vid behov kompletterande intervjuer med sökanden.
4. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras med beaktning

till balansen i projektportföljen.

9 Beslut och villkor 
9.1 Om våra beslut
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag 
kommer beviljas med stöd av Vinnovas förordning SFS 2015:208 om
statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Alternativt ges stöd
enligt kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd
av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd.

Reglerna innebär i flertalet fall att företaget eller organisationen får bidrag för
endast viss andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat
belopp8. Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger
den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Har bidrag beviljats
felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli återbetalningsskyldig.

Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. 

9.2 Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.9 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. 

8 Se Vinnovas vägledning Tabell över stödnivåer för statligt stöd,
https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/tabell-stodnivaer-statligt-stod.pdf/
9 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/

https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/tabell-stodnivaer-statligt-stod.pdf/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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10 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 
bilagor10 i pdf-format. Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. 
Hänvisning till webbsidor, tidigare projektbeskrivningar eller slutrapporter 
kommer ej att beaktas.

 Projektbeskrivning som maximalt omfattar 10 stående A4-sidor. Texten 
ska vara skriven med enspaltig 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska 
följa strukturen i mallen.

 CV-bilaga som innehåller relevanta CV:n för projektledaren och samtliga 
nyckelpersoner. Varje CV ska vara maximalt 1 A4-sida med 12 punkters 
text och följa strukturen i mallen.

 Avsiktsförklaring ska lämnas in av samtliga projektparter och beskriva 
respektive projektparts deltagande med avseende på motiv; den ska vara 
undertecknat av behörig person från respektive organisation. Använd 
gärna den mall som finns på utlysningens webbsida.

När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran från oss.

11 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.

12 Kontakt
Tommy Schönberg, utlysningsansvarig
+46 8 473 30 30, tommy.schonberg@vinnova.se

Julia Engström, administrativa frågor
+46 8 473 30 12, julia.engstrom@vinnova.se

Vinnovas IT-support
+46 8 473 32 99, helpdesk@vinnova.se

10 Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: https://www.vinnova.se/e/digital-sakerhet-och-
tillforlitlighet/digital-sakerhet-och-infrastruktur-samverkansprojekt-2018/

mailto:tommy.schonberg@vinnova.se
mailto:julia.engstrom@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
https://www.vinnova.se/e/digital-sakerhet-och-tillforlitlighet/digital-sakerhet-och-infrastruktur-samverkansprojekt-2018/
https://www.vinnova.se/e/digital-sakerhet-och-tillforlitlighet/digital-sakerhet-och-infrastruktur-samverkansprojekt-2018/

	1	Erbjudandet i korthet
	2	Programmet Digital säkerhet och infrastruktur
	3	Vad vill vi åstadkomma med denna utlysning?
	3.1	Exempel inom regeringens strategiska samverkansprogram

	4	Vem riktar sig utlysningen till?
	5	Vad finansierar vi?
	5.1	Aktiviteter det går att söka finansiering för
	5.2	Stödberättigande kostnader

	6	Hur stort bidrag ger vi?
	7	Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan
	8	Bedömning av inkomna ansökningar
	8.1	Vad bedömer vi?
	8.2	Hur bedömer vi?

	9	Beslut och villkor
	9.1	Om våra beslut
	9.2	Villkor för beviljade bidrag

	10	Så här ansöker ni
	11	Vem kan läsa ansökan?
	12	Kontakt

