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1 Erbjudandet i korthet 
 
Har ni identifierat ett problem som relaterar till standardisering och har behov att 
göra någonting åt det? Har ni en bra idé om hur svensk industri kan stärkas med 
hjälp av standardiseringsrelaterade aktiviteter? Är ni en grupp aktörer som 
tillsammans vill främja er bransch och öka interoperabiliteten1 i era affärsnätverk? 
 
Då har ni möjlighet att söka finansiering för implementationsprojekt i utlysningen 
Standardisering som verktyg för ökad konkurrenskraft. Genom att utveckla 
metodiker för att integrera standardiseringsaktiviteter i företagens verksamhet 
finns det potential att dra större nytta av de värden som standardisering erbjuder. 
 
Utlysningen vänder sig till er som har identifierat ett behov och tillsammans med 
andra aktörer vill implementera en tänkt lösning. Denna utlysning riktar sig inte 
till nya förstudier eller andra undersökande aktiviteter. 
 
Inom ramen för denna utlysning får ett projekt pågå i högst ett år och maximalt 
belopp att söka är två miljoner kronor. Projektet måste bestå av minst tre aktörer. 
 
Utlysningen riktar sig särskilt till svensk industri och konsortier som har 
industriella parter kommer att premieras. Utlysningen är dock öppen även för 
sökanden från offentlig sektor, eller där offentlig sektors bidrag till industrin 
uppfylls genom samarbete med industriföretag. 
 
  
 
  

 
1 förmågan för verktyg och lösningar att operera med sina motsvarigheter utanför det egna 
systemet - bidrar till en bredare systemnytta 
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Följande datum gäller för utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum   14 september 2020 
Sista ansökningsdag   29 oktober 2020 klockan 14:00 
Senaste beslutsdatum   27 november 2020 
Projektstart tidigast   1 december 2020 
Projektstart senast   31 december 2020  
 
Kontaktpersoner för utlysningen:  
Samer Yacoub, utlysningsansvarig 
08-473 31 86 
samer.yacoub@vinnova.se 
 
Tommy Schönberg 
08-473 30 30 
tommy.schonberg@vinnova.se 
 
Administrativa frågor: 
Maria Olsson, Vinnova 
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:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
Det finns idag en stor mängd kommittéer och grupper som arbetar med 
utvecklingen av standarder2. Dessa skapar en viktig grund för de värden som 
standardisering innebär i vår globaliserade värld.  
 
Genom att utveckla metodiker för att integrera standardiseringsaktiviteter i 
företagens verksamhet finns det potential att dra större nytta av de värden som 
standardisering erbjuder. Det finns möjliga mervärden i att skapa en närmare 
koppling mellan utformning av standarder och den dagliga operativa 
verksamheten inom industrin. Värden kan skapas genom att utveckla arbetssätt 
mellan aktörer inom ett område för att systematiskt identifiera 
standardiseringsutmaningar och genom detta utveckla det gemensamma 
ekosystemet. 
 
Syftet med Vinnovas insatser för standardisering är att öka förmågan och 
nyttiggörandet av de fördelar som standardisering erbjuder. Målet med denna 
utlysning är att genom projektfinansiering stärka användning och utveckling av 
standardisering som kan främja och skapa mervärden för innovationsoråden i 
svensk industri. Vi hoppas att resultat och erfarenheter också kan spridas till andra 
branscher i det svenska näringslivet. Detta vill vi uppnå genom att i denna 
utlysning möjliggöra finansiering av implementationsprojekt kopplade till 
standardisering och interoperabilitet3.  
 
Projekten ska utgå från redan identifierade behov och snabbt kunna påbörja 
samarbeten med ett flertal aktörer för att tillsammans främja ett 
innovationsområde eller en bransch. Sökanden måste därför redan vara insatta i 
problembilden som ska adresseras.  
 
Resultaten från beviljade projekt förväntas särskilt stärka den internationella 
konkurrensförmågan hos svensk industri genom att aktivt använda standardisering 
som verktyg i sin verksamhet. Utlysningen är dock öppen även för sökanden från 
offentlig sektor, eller där offentlig sektors bidrag till industrin uppfylls genom 
samarbete med industriföretag. Projekten bör också leda till resultat och 
samarbeten som kan bidra till regeringens samverkansprogram Näringslivets 
klimatomställning eller Näringslivets digitala strukturomvandling.  
 
 
 

 
2 https://www.sis.se/, https://elstandard.se/, https://its.se/    
3 förmågan för verktyg och lösningar att operera med sina motsvarigheter utanför det egna 
systemet - bidrar till en bredare systemnytta 

https://www.sis.se/
https://elstandard.se/
https://its.se/
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Bakgrunden till denna utlysning är att Vinnova enligt regleringsbrevet 2017 
[https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18333] ska genomföra 
en särskild satsning på standardisering under 2017-2020. Under åren 2018-2019 
finansierade Vinnova 17 genomförbarhetsstudier vars syfte var att synliggöra vad 
som behöver göras för att avhjälpa problem kopplade till standardisering inom ett 
utpekat innovationsområde eller en bransch. Studierna skulle rapportera en 
kartläggning, en vision samt en rekommendation för hur problemen kan 
adresseras. 
 
Några exempel på utpekade behov är: 

- Skapa förutsättningar för samverkan kring gemensamma färdplaner, 
industriell interoperabilitet eller gemensam prioritering. 
 

- Genomföra och presentera fallstudier som ökar förståelsen för 
affärsnyttan med standardisering, exempelvis genom ökad 
marknadspenetration, interoperabilitet eller konkurrenskraft. 

 
- Att koppla ihop standarder med andra frågor som driver verksamheten 

som exempelvis nyckeltal i affärsmodeller, metodik för att använda 
standarder som affärsmässig strategi, eller miljö- och hållbarhetsfrågor. 

 
I denna utlysning är det inget krav att sökande beviljats finansiering i den tidigare 
utlysningen för genomförbarhetsstudier. Aktörer som själva identifierat problem 
och behov kopplat till standardisering är välkomna att söka. Givet att projekttiden 
är begränsad till ett år, förväntas sökande aktörer ha arbetat med 
standardiseringsfrågor tidigare eller själva genomfört 
förstudier/genomförbarhetsstudier. 
 
Denna utlysning riktar sig inte till nya förstudier eller andra undersökande 
aktiviteter. Utlysningen syftar heller inte till att i första hand utveckla nya 
standarder, utan snarare främja hur standardiseringsrelaterade frågor och 
aktiviteter kan inkluderas i olika delar av medverkande aktörers verksamheter. 
 
Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra 
förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18333
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kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra 
insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.4   

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå 
målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla 
sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom 
ramen för utlysningens prioriteringar.  

Jämställdhet är 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. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat 
till två huvudsakliga perspektiv.  

En aspekt handlar om att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av 
bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. En annan viktig aspekt handlar 
om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön 
och/eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och 
nyttiggörande.5 

 
 
3 Vem riktar sig utlysningen till? 
Projektansökningar välkomnas från näringsliv och offentlig verksamhet. Sökande 
kan till exempel vara företag, forskningsinstitut, branschorganisation, universitet, 
eller högskolor. 
 
Projekten ska bestå av minst tre aktörer. 
 
Konsortiet ska kunna visa på erfarenhet av tidigare arbete med 
standardiseringsfrågor. Vinnova kommer att prioritera ansökningar som har en 
tydlig industriell förankring.  
 
Sökande uppmuntras att verka för ett så jämställt deltagande som möjligt i 
projektet.  
 
 

 
4 Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: https://www.vinnova.se/m/agenda-
2030/ 
5 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/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/
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4 Vad finansierar vi? 
 Aktiviteter det går att söka finansiering för 

Inom utlysningen finansieras aktiviteter som bedöms falla inom ramen för 
implementeringsaktiviteter. Exempel på sådana är att: 
- ta fram metodiker och nyckeltal kring arbete med standarder,  
- skapa nordiska samarbeten kring industriell interoperabilitet,  
- samla aktörer för att skapa samsyn kring färdplaner kopplat till standardisering, 
- i samverkan enas kring implementering av befintliga standarder, eller 
- använda standardisering för internationell uppkoppling. 
 
Utlysningen finansierar inte aktiviteter som ämnar utforska utmaningar och 
möjligheter inom standardisering, som exempelvis studier av olika slag - däremot 
kan seminarier ingå som del av implementationsprojektet. Utlysningen finansierar 
inte heller deltagande i tekniska kommittéer hos standardiseringsorganisationer, 
eller utveckling av enskilda produkter och tjänster. 

 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.  
 
Vilka kostnader som kan vara stödberättigande framgår av Vinnovas allmänna 
villkor och Guide till stödberättigande kostnader. 
 
 
5 Hur stort bidrag ger vi? 
Maximalt bidrag som kan sökas per projekt är två miljoner kronor. 
Medfinansiering är inget krav, däremot är industriell medfinansiering meriterande. 
Utlysningens totala budget är tolv miljoner kronor. 
  
Bidrag till ekonomiska aktörer beviljas enligt förordningen om stöd av mindre 
betydelse (EU nr 1407/2013). Den här typen av stöd kallas också de minimis-
stöd7. 
 

 
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/ 
7 https://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/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sv.pdf
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Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de 
tre senaste beskattningsåren. För att räkna ut det högsta tillåtna stödet ska alla 
bidrag som bidragsmottagaren har beviljats från någon offentlig aktör enligt 
förordningen om stöd av mindre betydelse läggas ihop. I denna beräkning ska 
även bidrag till eventuellt andra delar av koncernen räknas med. Har du fått stöd 
enligt andra statsstödsregelverk, som t.ex. GBER8 ska du däremot inte räkna med 
det här. 
 
Exempel: Om ett företag fått stöd om 50 000 euro första året kan vi som mest 
bevilja 150 000 euro andra året. Tredje året kan då samma företag inte få något 
stöd av mindre betydelse. Fjärde året kan vi bevilja 50 000 euro. Om du som 
bidragsmottagare ingår i en koncern, behöver du lägga in allt stöd av mindre 
betydelse som har mottagits inom koncernen.  
 
För stöd till vägtransportsektorn är det högsta tillåtna stödet 100 000 euro under 
tre beskattningsår. 
 
Alla som söker stöd av mindre betydelse ska lämna in en redogörelse för hur 
mycket stöd av den här typen de fått beviljat under de två föregående 
beskattningsåren och det pågående beskattningsåret. Se nedan länk för ifyllnad av 
blankett gällande tidigare erhållit bidrag. Observera att denna blankett ska bifogas 
ansökan.  https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-
stod/ 
 
 
6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 
 

- Projektparter ska vara juridiska personer. 
- Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. 
- Ansökan ska följa samtliga anvisningar och innehålla samtliga bilagor 

enligt avsnitt 9.  
- Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in. 

 
 

 
  

 
8 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget 

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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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. Utöver en individuell bedömning av varje projekt 
så eftersträvar Vinnova, i sin bedömning av vilka projekt som beviljas, att även 
åstadkomma en viss spridning av de beviljade projektens verksamhets- och 
applikationsområden.  
 
Potential  

• Projektets potential att stärka den internationella konkurrenskraften hos 
svensk industri genom att aktivt använda standardisering som verktyg i sin 
verksamhet. 

• Projektets potential att utveckla kompetens och nätverk som kan 
omvandlas till samhällsnytta och/eller affärsnytta. 

• Möjlighet att skapa resultat och samarbeten som bidrar till regeringens 
samverkansprogram näringslivets klimatomställning eller näringslivets 
digitala strukturomvandling9.   

• Projektets genomslagskraft, bredd och räckvidd inom dess bransch och 
förmågan att ha en hävstångsverkan för etablerade värdekedjor. 

• Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet. 
 

Aktörer  
• Projektparternas kompetens, trovärdighet och förmåga att genomföra 

projektet och implementera standarder. 
• Konsortiets förankring till den svenska industrin och industrins 

engagemang. 
• Projektparternas förmåga att sprida, nyttiggöra och vidareutveckla de 

kunskaper som genereras i projektet. 
• Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på jämlikhet, inklusive 

fördelning av makt och inflytande. 
 
Genomförbarhet  

• Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter 
och budget.   

• De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika 
arbetspaket och aktiviteter.  

• Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.  
  

 
 

9 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/
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 Hur bedömer vi?  
Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar och 
bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via 
Intressentportalen. Vinnova tar inte emot kompletteringar av ansökningar i 
efterhand, om vi inte själva efterfrågat dessa. Schematiskt ser beslutsprocessen ut 
på följande sätt: 
 
1. Ansökan lämnas in via Intressentportalen senast 29 oktober kl.14.00 2020.  
 
2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas utifrån 
de ovan angivna kriterierna i (7.1) av Vinnovas särskilt utsedda och förordnade 
bedömare. Bedömningen som helhet resulterar i en rekommendation till 
finansiering.    
 
3. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras.     
 
4. Beslut meddelas till sökande senast 27 november 2020.    
 
 
 
8 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag till 
ekonomiska aktörer kommer beviljas enligt förordningen om stöd av mindre 
betydelse (EU nr 1407/2013). Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka 
kostnader som är stödberättigande. 
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.10 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.  
 

 
10 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 på Vinnovas 
Intressentportal, som nås via www.vinnova.se. Där laddar ni även upp följande 
bilagor11: 
 

• Projektbeskrivning som maximalt omfattar 10 stående A4-sidor med 
enspaltig 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa mallen. 

 
• CV-bilaga som innehåller relevanta CV:n för projektledaren och samtliga 

nyckelpersoner (minst ett CV per projektpart). Varje CV ska vara 
maximalt 1 A4-sida med 12 punkters text. Ingen mall finns för CV. 

  
Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. Hänvisning till 
webbsidor kommer ej att beaktas. 
 
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 oss. 
 
 
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.  
 

 
11 Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: 
https://www.vinnova.se/e/digital-sakerhet-och-tillforlitlighet/standardisering-som-verktyg-for-
okad-2020-03009/  

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/e/digital-sakerhet-och-tillforlitlighet/standardisering-som-verktyg-for-okad-2020-03009/
https://www.vinnova.se/e/digital-sakerhet-och-tillforlitlighet/standardisering-som-verktyg-for-okad-2020-03009/
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