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Samverkansprojekt för bättre 

hälsa – hösten 2020  

En gemensam utlysning mellan de strategiska 

innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health 

 

Swelife och Medtech4Health är en del av Vinnovas, Energimyndighetens 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 programmen, se swelife.se och medtech4health.se.  
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1 Erbjudandet i korthet 

Utlysningen riktar sig till aktörer inom: 

• hälso- och sjukvård 

• företag 

• akademi 

• forskningsinstitut 

• idéburen sektor  

I projekten ska minst två olika typer av aktörer samverka.  

Projekten ska leda till produkter, tjänster, processer eller andra lösningar som skapar 

kvalitet eller värde.. De förväntas leda till att ohälsa kan förebyggas alternativt ny eller 

förbättrad diagnostik, monitorering eller behandling av sjukdom.  

Projekten har ett tydligt kommersiellt fokus och är: 

• nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden 

• berikade av en djupgående samverkan mellan olika sektorer 

• framtagna tillsammans med slutanvändare, exempelvis patienter. 

 

Projektansökan ska tydligt beskriva att ni fått bekräftat att det finns relevanta, 

marknadsmässiga förutsättningar för lösningen. 

Ett lyckat projektresultat ska bidra till hållbar tillväxt i Sverige. 

I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 

kronor, men enbart maximalt 50 procent av projektets totala kostnader. Kostnaderna ska 

vara stödberättigande, alltså vara av den typ som Vinnova kan täcka1. 

Projekttiden får vara maximalt två år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner 

kronor.  

Detta är en gemensam utlysning mellan de två strategiska innovationsprogrammen 

Swelife och Medtech4Health.  

 

Följande datum gäller för utlysningen:  

 

 

1 Läs mer om stödberättigande kostnader vår webbplats: 

https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-

villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf 
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Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 

 

Öppningsdatum      14 september 2020 

Sista ansökningsdag   25 november 2020, klockan 14:00 

Intervjudagar    3-17 februari 2021 

Senaste beslutdatum   31 mars 2021 

Projektstart tidigast  14 april 2021 

Projektstart senast  14 maj 2021 

Uppstartsmöte2   13 april 2021  

 

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter: 

Åsa Wallin, Swelife 

070-085 05 10 

asa.wallin@swelife.se 

 

Jonas Sareld, Medtech4Health 

073-838 70 80 

jonas.sareld@medtech4health.se  

 

 

Kontaktperson angående ansökan, bedömningsprocessen, juridiska frågor och 

övriga frågor om utlysningens innehåll: 

Sanna Edlund, Vinnova  Therése Wikberg, Vinnova 

08-473 31 63   08-473 30 60 

sanna.edlund@vinnova.se  therese.wikberg@vinnova.se 

 

Anna Tegnesjö, Vinnova  Jonas Tranell, Vinnova 

08-473 31 62   08-473 30 73 

anna.tegnesjo@vinnova.se  jonas.tranell@vinnova.se 

 

Administrativa frågor:  Vinnovas IT-support: 

Emma Forai, Vinnova  Tekniska frågor om Intressentportalen 

08-473 30 90   08-473 32 99 

emma.forai@vinnova.se  helpdesk@vinnova.se 

 

 

2 Berör endast de projekt som beviljas stöd i denna utlysning. 

http://www.vinnova.se/
https://vinnova.sharepoint.com/sites/Swelife/Shared%20Documents/Hösten%202020%20-%20Samverkansprojekt%20för%20bättre%20hälsa/Utlysningsdokument/asa.wallin@swelife.se
mailto:jonas.sareld@medtech4health.se
mailto:sanna.edlund@vinnova.se
mailto:therese.wikberg@vinnova.se
mailto:anna.tegnesjo@vinnova.se
mailto:jonas.tranell@vinnova.se
mailto:emma.forai@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
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Aktuell information om utlysningen och länk till Intressentportalen finns på 

www.vinnova.se.   
  

http://www.vinnova.se/
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 

 Utlysningens syfte och mål 

Swelife och Medtech4Health har ett gemensamt fokus, och det är innovationer som ger 

bättre hälsa eller effektivare vård.  

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health finansiera innovationsprojekt där 

projektparter samverkar i mycket hög grad samt att slutanvändare involveras. Vi vill 

stötta att nya lösningar tas fram, och de ska på sikt bidra till: 

• förbättrad hälsa och välbefinnande eller effektivare vård 

• hållbar tillväxt inom life science i Sverige och stärkt internationell konkurrens- 

och attraktionskraft. 

I utlysningen söker projekt som uppfyller det som beskrivs i följande punkter: 

• Projektparterna samverkar på ett sätt som skapar både hög kvalitetet och stort 

värde. 

• Patient eller annan slutanvändare påverkar projektet starkt.  

• Projektet har ett tydligt kommersiellt fokus. Det utvecklar nyskapande produkter, 

tjänster, processer eller andra lösningar som skapar kvalitet eller värde. 

• Affärsidén är nyskapande, och den har tydliga konkurrensfördelar på den 

tilltänkta marknaden. 

• Finansieringen har en avgörande betydelse för projektets genomförande och 

fortsatta framgång. 

Syftet med utlysningen är att bidra till att Swelifes och Medtech4Healths mål uppfylls, 

som den beskrivs av programmens effektlogik. Läs gärna mer om programmens syfte och 

mål i appendix. 

 Områden 

Innovationsprojekten i denna utlysning kan exempelvis ligga inom områdena 

• medicinteknik 

• läkemedelsutveckling 

• invitro-diagnostik 

• digital hälsa 

• livsmedel för medicinska ändamål. 
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 Hållbarhet och jämställdhet 

Projekt som finansieras i denna utlysning ska bidra till målen i de globala 

hållbarhetsmålen, Agenda 2030, inom ramen för utlysningens prioriteringar3 4.  

Begreppet hållbar tillväxt inkluderar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Ett 

finansierat projekt ska till exempel göra nytta för patienten utan att negativt påverka från 

ett miljömässigt perspektiv.  

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt. Det är ett av Agenda 2030:s mål, men 

det är även ett perspektiv som ska genomsyra det övriga hållbarhetsarbetet. Vi vill i denna 

utlysning bidra till en jämställd samhällsutveckling, och därför ska alla finansierade 

projekt genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 

Tänk särskilt på jämställdhetsaspekter när det gäller 

• val av projektledare 

• sammansättning av projektgrupp och andra projektdeltagare  

• arbetsfördelning, deltagande, makt och inflytande i projektet 

• vilken målgruppen är och hur ni inkluderar den i utvecklingsarbetet 

• vilka jämställdhetsaspekter som är relevanta inom lösningens problemområde 

och nyttiggörande – alltså vem som utvecklar idéer och lösningar och vem som 

gynnas av dem.5 

 

3  Vem riktar sig utlysningen till? 

Utlysningen riktar sig till aktörer inom 

• hälso- och sjukvård 

• företag 

• akademi 

• forskningsinstitut  

• idéburen sektor. 

Med idéburen sektor menas till exempel patientföreningar och ideella organisationer. 

 

 

3 Läs mer om Vinnovas arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: 

https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/ 

4 Läs mer om programmens hållbarhetsarbete: https://swelife.se/verktyg/hallbara-projekt/ och 

https://medtech4health.se/var-koppling-till-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://swelife.se/verktyg/hallbara-projekt/
https://medtech4health.se/var-koppling-till-agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/


 

 

  

 8 (18) 

   

  

  

   

 

 

UTLYSNING  

Datum Diarienummer  

2020-09-14 

Reviderad 

 

2020-02488  

 

 

 

 

Aktörerna ska samverka i projektet.  

Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter och representera minst två olika 

aktörstyper (hälso- och sjukvård, företag, akademi, institut, idéburen sektor). 

Projektparterna ska vara fristående från varandra.  

Med fristående menas till exempel att om en forskare är anställd på ett universitet men 

också bedriver verksamhet i sitt företag, då är inte universitetet eller företaget fristående 

från varandra.   

Slutanvändaren bör vara aktivt delaktig i projektet, till exempel som projektpart eller som 

målgrupp i någon av de föreslagna aktiviteterna.  

Med slutanvändare menar vi exempelvis hälso- och sjukvård, patient, kund, brukare eller 

anhörig. 

För att en organisation ska räknas som projektpart ska den  

• vara en juridisk person 

• vara med och utforma projektet 

• bidra till att projektet genomförs  

• vara med och dela på risker och resultat. 

För mer information om projektparts roll, se Vinnovas allmänna villkor6. 

Internationella parter är välkomna att delta i det föreslagna projektet, men kan inte vara 

projektets koordinator. Det måste vara tydligt att partern i fråga skapar mervärde för 

projektet utifrån utlysningens prioriteringar. Vinnova beviljar endast bidrag till svenska 

organisationer.  

Med svenska organisationer menas även utländska organisationer som har filial eller 

driftställe i Sverige. Dessutom ska kostnaderna i projektet gå att koppla till filialens eller 

driftställets verksamhet. 

 Krav på omsättning eller eget kapital 

För att säkerställa projektets förmåga att finansiera sin del av projektkostnaden kräver vi 

att – om sökande part är ett litet eller medelstort företag7 (SMF) – bolaget, vid 

ansökningstillfället, ska kunna uppvisa en nettoomsättning eller ett eget kapital som 

 

 

6 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 

7 https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-

definition-smf.pdf 

 

https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf
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uppgår till minst 25 procent av bolagets totala projektkostnad. Projektkostnaden är det 

belopp som organisationen söker i utlysningen plus egen finansiering.  

Om detta krav inte är uppfyllt i senaste årsredovisningen ska ni bifoga ett revisorsintyg 

eller ett intyg från auktoriserad redovisningskonsult som visar att kravet är uppfyllt vid 

tidpunkten för ansökan. 

 

4 Vad finansieras? 

Idéerna i projekten ska vara nyskapande och ha potential att utvecklas till kommersiella 

innovationer. Det kan röra sig om nya fysiska produkter, tjänster, processer eller andra 

lösningar som skapar kvalitet eller värde. 

De föreslagna lösningarna förväntas leda till att hälsotillstånd kan förebyggas på ett bättre 

sätt eller att de går att diagnosticera, monitorera (övervaka) eller behandla bättre.    

För att få finansiering måste det finnas ett betydande behov och efterfrågan hos patient, 

hälso- och sjukvård, kund, brukare eller anhörig. Ni ska i projektansökan tydligt beskriva 

att ni fått bekräftat att det finns relevanta, marknadsmässiga förutsättningar för lösningen. 

De projekt som kommer att finansieras i utlysningen ska ha uppnått en viss mognadsgrad 

men inte kommit så långt att alla risker avlägsnats. Mognaden definieras i enlighet med 

skalan Technology Readiness Level (TRL), och projekten ska ligga inom intervallet från 

och med TRL3 till och med TRL6 då finansieringen påbörjas. Detta innebär att alla 

aktiviteter innan TRL3 ska ha genomförts vid ansökningstillfället. Ni kan ladda ner en 

fullständig beskrivning av de olika TRL-nivåerna på utlysningens webbsida. 

Projektet ska under projekttiden ta ett tydligt steg mot att resultaten kommersialiseras 

eller implementeras i verksamhet. 

Denna utlysning riktar sig inte till projekt som  

• syftar till inkrementell utveckling av befintliga produkter, det vill säga att 

projektets resultat blir en finslipning av en befintlig produkt 

• syftar till icke-kommersiell processförbättring  

• har ett rent akademiskt forskningsfokus. 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för 

I denna utlysning kan följande aktiviteter ingå:8 

 

 

8 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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Industriell forskning eller experimentell utveckling 

• Ni utreder tekniska och designmässiga förutsättningar. 

• Ni genomför en förstudie inför ett utvecklingsprojekt. 

• Ni utvecklar prototyper eller demoversioner av tjänster. Detta kan bestå av 

pilotarbete, testning och validering. 

• Ni undersöker och utvecklar produktionsmetoder. 

• Ni planerar och genomför kliniska studier. 

 

Genomförbarhetsstudie: 

• Ni utreder av marknadsmässiga förutsättningar. Det kan exempelvis vara att 

identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter. 

• Ni genomför en nyhetsgranskning och freedom-to-operate. Ni utreder 

regulatoriska förutsättningar. 

Finansierade aktiviteter ska vara relevanta för att projektet kan genomföras. De ska på ett 

tydligt sätt bidra till att projektets mål och resultat nås. 

 

Aktiviteter det inte går att söka finansiering för 

Vi finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga 

• varor 

• tillverkningsmetoder och tillverkningsprocesser 

• tjänster. 

Vi finansierar inte heller 

• ren marknadsföring och försäljning 

• löpande drift 

• investeringar i utrustning och verktyg 

• kostnaden för immaterialrättsliga skydd, till exempel patentansökan, 

konsultkostnader och övriga ansökningsavgifter 

• kostnader för certifiering eller motsvarande, till exempel CE-märkning 

• kvalitetssäkring 

• utbildningsinsatser och kurser. 
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 Kostnader som vi kan bidra till (stödberättigande kostnader) 

Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 

ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd9. Reglerna styr bland annat 

vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.  

Mottagaren kan bli skyldig att betala tillbaka bidraget, om det beviljats felaktigt eller med 

ett för högt belopp. Det är viktigt att varje projektpart själva gör en bedömning om den 

aktuella verksamheten omfattas av statsstödsreglerna. I denna utlysning kan stöd beviljas 

enligt artikel 25 i EU Kommissionens undantagsförordnig (GBER) nr. 651/2014 samt 

enligt EU Kommissionens förordning nr. 1407/2013 om allmänna gruppundantag 

(GBER) och kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse, även kallat de 

minimis. 

För mer detaljer, se Vinnovas allmänna villkor för bidrag samt Vinnovas guide till 

villkoren om stödberättigande kostnader10. 

Det går att få stöd för 

• personalkostnader 

• avskrivningskostnader för instrument, utrustning och byggnader i den 

utsträckning som de tas i anspråk 

• kostnader för konsulter och licenser 

• övriga direkta kostnader, exempelvis förbrukningsmaterial och resekostnader 

• indirekta kostnader (overhead) i den utsträckning som organisationer har sådana 

för projektet. 

För att en kostnad ska motivera stöd ska den 

• vara verklig och kunna styrkas 

• bäras av sökande projektpart 

• ha uppkommit under projekttiden 

• vara fastställd i enlighet med företagets eller organisationens vanliga 

redovisningsprinciper och redovisningssed 

• vara skälig och ha uppkommit enbart för att projektet ska kunna genomföras. 

 

 

 

9 Läs mer om statligt stöd på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-

for-finansiering/statligt-stod/.  

10 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 

https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-

villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.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/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf
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5 Hur stort bidrag ges? 

I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 

kronor. Varje projekt kan beviljas maximalt 50 procent av projektets samlade 

stödberättigande kostnader – projektet måste alltså finansiera minst halva den totala 

projektbudgeten på annat sätt. 

Detta gäller för de enskilda aktörstyperna: 

• Svenska små och medelstora företag (SMF) kan finansieras med upp till 50 

procent av sina stödberättigande kostnader. 

• Stora företag kan finansieras med upp till 20 procent av sina stödberättigande 

kostnader. 

• Forskningsorganisationer, hälso- och sjukvårdsorganisationer samt andra 

offentliga organisationer kan få bidrag med upp till 100 procent av sina 

stödberättigande kostnader i sin icke-ekonomiska verksamhet11. 

• Ideella och ekonomiska föreningar kan få bidrag med upp till 100 procent av sina 

stödberättigande kostnader förutsatt att de kan ta emot de minimis.12 Se punkt 8 

för detaljer.  

 

6 Förutsättningar för att ansökan ska bedömas 

Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer att bedömas: 

• Ansökan ska ha gjorts i webbformuläret i Vinnovas Intressentportal och ha 

lämnats in senast klockan 14.00 den 25 november 2020. 

• Ansökan ska vara utformad enligt anvisningarna under punkt 9. 

• Inga andra bilagor än de obligatoriska får vara inkluderade. 

• Projektkonsortiet består av minst tre parter från minst två av följande aktörstyper: 

hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den 

idéburna sektorn.  

• Samtliga projektparter är juridiska personer. 

 

 

11 Med ekonomisk verksamhet avses verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en 

marknad. Om projektparten bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet krävs att 

kostnader och finansiering i respektive verksamhet klart kan skiljas från varandra. Om det inte 

finns någon separerad redovisning betraktas organisationen som företag. Att en organisation inte är 

vinstdrivande har ingen betydelse i frågan om ekonomisk eller icke ekonomisk verksamhet. Det 

som är av betydelse är om man erbjuder en vara eller tjänst på en marknad. 

12 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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• Det ska framgå att företaget (om det är ett litet eller mellanstort företag, SMF) 

uppfyller kravet på årsomsättning eller eget kapital enligt punkt 3.1. 

• Stödnivån i ansökan för respektive part är i enlighet med var som anges i punkt 5 

ovan. 

• Blankett för intyg om de minimis är bifogad – gäller endast ideella och 

ekonomiska föreningar. 

• Inga utländska parter söker finansiering, det vill säga parter som inte har en 

svensk filial eller driftställe får inte ansöka om bidrag. 

• Ansökan är skriven på svenska eller engelska. 

 

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 

utsedda bedömare utöver Vinnovas interna bedömare. 

Bedömningen baseras helt på den information som står i ansökan. 

 Vad bedöms? 

Ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer att bedömas enligt följande tre 

kriterier. Varje kriterium består av ett antal delkriterier.  

Potential 

• I vilken utsträckning projektet uppfyller utlysningens och programmens syfte och 

mål. 

• I vilken utsträckning projektets lösning är nyskapande med tydliga 

konkurrensfördelar, och hur svarar det mot ett behov eller en efterfrågan. 

• I vilken utsträckning projektet har ett kommersiellt fokus med en realistisk 

affärsplan. Detta bör inkludera  

o en regulatorisk strategi 

o en strategi kring vem som är betalare  

o en beskrivning av hur projektresultaten ska bli upphandlingsbara. 

• Projektets potential för skalbarhet, spridning och följdfinansiering. 

• Projektets bidrag till ökad jämställdhet och jämlikhet. 

• Projektets bidrag till ökad hållbarhet enligt Agenda 2030. 

Aktörer 

• I vilken utsträckning slutanvändaren är delaktig i projektet och dess resultat. 

• I vilken utsträckning projektkonsortiet bedöms vara ändamålsenligt och 

trovärdigt sammansatt avseende klinisk, akademisk och industriell kompetens 

och erfarenhet. 
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• Graden av och kvaliteten på samverkan mellan projektparterna i projektet. 

• I vilken utsträckning potentiella internationella samarbeten skapar mervärde för 

projektet, konsortiet och tillväxten i Sverige. 

• Projektparternas engagemang i projektet, med arbetstid och andra resurser. 

• Hur väl är teamet (nyckelpersonerna) sammansatt avseende  

o könsfördelning 

o fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. 

Genomförbarhet 

• I vilken utsträckning ändamålsenliga aktiviteter definieras i projektplanen för att 

de uppsatta projektmålen ska kunna nås. 

• I vilken utsträckning projektets planerade aktiviteter bedöms kunna genomföras i 

enlighet med budget och tidsplan. 

• Hur sannolikt det är att Swelifes och Medtech4Health finansiering har en 

avgörande betydelse för projektets genomförande och fortsatta framgång. 

• Hur väl jämställdhetsaspekter integrereras i projektplanen. 

• Hur projektet arbetar för att uppfylla de egna hållbarhetsmålen. 

 Hur går bedömningsprocessen till? 

Bedömningsprocessen består av följande steg: 

1. Först granskas inkomna ansökningar för att se om de uppfyller de formella 

kraven under punkt 6. 

2. Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms därefter av en 

sammansatt av särskilt utsedda bedömare och av Vinnovas interna bedömare. 

3. Vid ett bedömningsmöte diskuterar bedömarna projekten. Därefter 

rekommenderar de vilka projekt som ska kallas till intervju. 

4. De utvalda projekten intervjuas eller kontaktas via telefon eller mejl senast den 

25 januari 2021.  

5. Vinnova fattar därefter beslut om vilka projekt som beviljas bidrag. 

 

8 Beslut och villkor  

 Vinnovas beslut 

Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet och styr även vilka 

kostnader som är stödberättigande.  

Bidrag beviljas med stöd av artikel 25 i EU Kommissionens undantagsförordnig (GBER) 

nr. 651/2014. Reglerna innebär oftast att företaget eller organisationen kan få bidrag för 

endast en viss andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp.  
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Alternativt ges stöd enligt EU Kommissionens förordning (EU) nr. 1407/2013 om stöd av 

mindre betydelse, även kallat de minimis.   

Projektets aktiviteter ska ingå i någon av kategorierna 

• experimentell utveckling 

• industriell forskning  

• genomförbarhetsstudie. 

Om finansiering har sökts inom fler än en kategori under artikel 25 i GBER av en och 

samma sökande aktör måste kostnader som uppstår i projektet kunna särredovisas under 

respektive kategori. Definition av kategorierna finns i avsnitten 85, 86 och 87 på sidan 17 

i förordningen (EU) nr 651/2014. 

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 skyldig att betala tillbaka.  

Beträffande företagsstorlek använder vi oss av små och medelstora företags-definitionen 

enligt EU-kommissionens definition13. 

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

 Villkor för beviljade bidrag 

För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag14. 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 Medtech4Health. Det 

inkluderar exempelvis möte vid uppstart, halvtid samt avslut. Vid dessa tillfällen 

samlar programmen representanter från alla beviljade projekt för presentation av 

respektive projekt.  

 

 

13 https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-

definition-smf.pdf 

14 Aktuella villkor hittar du på Vinnovas 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/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/eu-definition-smf.pdf
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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• När ni informerar om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat 

ska det anges att arbetet utförts inom de strategiska innovationsprogrammen 

Swelife och Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och 

Energimyndigheten. 

• Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av 

projektresultaten även skickas till Swelife och Medtech4Health via e-post 

rapport@swelife.se och slutrapport@medtech4health.se. Sammanfattningen ska 

kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på 

annat sätt känsliga uppgifter. 

Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 

Om ni inte följer Vinnovas 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 

Vinnovas webbplats. Där laddar ni även upp följande bilagor15: 

• projektbeskrivning 

• cv-bilaga 

• bevis på omsättning – gäller endast små och medelstora företag, SMF 

• intyg om de minimis16  – gäller endast ideella och ekonomiska föreningar. 

Observera! Om någon av dessa bilagor inte är korrekt ifylld, saknas helt eller 

andra bilagor finns inkluderade, kan ansökan avslås av formella skäl. 

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

Vinnova. 

 Projektbeskrivning 

Projektbeskrivning ska skrivas i den mall som kan laddas ned från utlysningens webbsida. 

Den ska innehålla de angivna rubrikerna, får omfatta maximalt 10 stående A4-sidor och 

vara skriven med Times New Roman 11 punkter, om inget annat anges i instruktionerna i 

projektbeskrivningsmallen.  

Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska eller engelska. 

 

 

15 Mallar för bilagorna hittar du på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/e/swelife-

medtech4health/projekt-som-bidrar-till-forbattrad-2020-02488/ 

16 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/ 

mailto:rapport@swelife.se
https://vinnova.sharepoint.com/sites/Swelife/Shared%20Documents/Samverkansprojekt%20för%20bättre%20hälsa%20hösten%202019/slutrapport@medtech4health.se
https://www.vinnova.se/e/swelife-medtech4health/projekt-som-bidrar-till-forbattrad-2020-02488/
https://www.vinnova.se/e/swelife-medtech4health/projekt-som-bidrar-till-forbattrad-2020-02488/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
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 CV-bilaga 

CV-bilagan ska bestå̊ av CV:n för projektledaren samt övriga nyckelpersoner i teamet. 

Den ska vara skriven enligt mallen som laddas hem från utlysningens webbsida.  

Varje persons CV får omfatta en A4-sida och varje projektpart måste representeras av 

minst en person.  

Totalt får bilagan bestå av maximalt 10 stående A4-sidor. Texten ska vara skriven med 

Times New Roman 11 punkter. 

 

10 Vem kan läsa ansökan? 

Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar. Vi lämnar dock aldrig 

ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och 

forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna röjs.  

 

Handlingar som skickas direkt till Swelife eller Medtech4Health omfattas inte av 

Vinnovas sekretessbestämmelser. 

 

11 Appendix 

 Swelifes syfte och mål 

Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till 

förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång 

till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.  

Swelife arbetar på flera sätt för att stärka life science-ekosystemet i Sverige. Dels genom 

långsiktiga insatser som bäddar för nytänkande och smartare lösningar inom 

hälsoområdet. Dels genom riktade insatser som lyfter projekt inom life science, för att de 

ska bli konkurrenskraftiga på en global marknad. 

Swelifes strategi utgår från en effektlogik17 med tillståndsmålet, Tillsammans skapar vi 

hållbar tillväxt – för individens hälsa samt tre effektmål: 

1. Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom 

samverkan och samordning 

 

 

17 https://swelife.se/om-swelife/effektlogik-och-mal/ 

https://swelife.se/om-swelife/effektlogik-och-mal/
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2. Sverige har en hållbar, växande och internationellt konkurrenskraftig life science-

sektor 

3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativa, kostnadseffektiva och 

individanpassade lösningar för bättre hälsa baserade på nuvarande ”best practice” 

Samverkansutlysningen är ett verktyg för att bidra till att effektmålen uppfylls, där mål 2 

är av specifikt intresse.  

 Medtech4Healths syfte och mål 

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik. Vi 

arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och 

omsorg och skapa värde för patienter. 

Programmets syfte är att genom olika verktyg och insatser stötta utvecklingen, 

implementering och spridning av hållbara innovationer för att effektivisera hälso- och 

sjukvården och stärka den medicintekniska industrin, nationellt och internationellt. De tre 

övergripande effektmål som vi värderar vår verksamhet mot är: 

1. Fler medicintekniska innovationer nyttiggjorda inom hälsa, vård och omsorg. 

2. Ökad medvetenhet och kunskap i hälsa, vård och omsorgen om nyttan av 

medicinteknik. 

3. Ökad internationalisering, till exempel ökad svensk export och ökad 

internationell finansiering. 


