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Skillnader mellan Vinnovas och GITAs finansiering och vad det kan 
innebära för projektens FoU-aktiviteter 

 Vinnovas finansiering sker genom bidrag som ges utifrån de regler som 
Vinnova anger i sina villkor och i andra dokument. En begränsning som de 
svenska parterna måste uppmärksamma är att Vinnova endast kan ge stöd 
till ”Experimentell utveckling” eller ”Industriell forskning” enlig GBER 
artikel 25. Vad detta innebär finns beskrivet i Annex 2 i utlysningstexten.    

 GITAs stöd till de indiska parterna ges i form av ”Royalty Based 
Conditional Grant”, en form av ”mjukt lån” med återbetalningskrav om 
projektet lyckas och intäkter kommer in. Man vill från indiska finansiärens 
sida att det ska finnas goda förutsättningar att nå marknaden. I Indien 
medges därför att man genomför projektaktiviteter som ligger närmare 
marknad än vad Vinnova medger för våra bidrag. 

 Om man på svensk sida planerar genomföra aktiviteter inom projekten 
som går längre mot marknad än vad som medges inom ”experimentell 
utveckling” måste de svenska parterna använda annan finansiering än 
Vinnovas för dessa delar.   

 

Vinnovas Villkor, Projektavtal, Ägande och Nyttjande av Projektresultat 

 Vinnovas allmänna villkor gäller för denna utlysning. Det är därför viktigt 
att ni ser till att dessa uppfylls i ansökan och att utarbetandet av 
konsortialavtal följer de regler som anges (kallas ”Projektavtal” i 
allmänna villkor). Se https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/allmanna-villkor/ för relevant information.  

 I utlysningstexten bilaga 7 (Annexure 7) finns allmänna riktlinjer för 
projektavtalen, särskilt de delar som berör immaterialrätt samt ägande av 
projektresultat. Det är dock viktigt för svenska sökande att uppfylla 
kraven i Vinnovas allmänna villkor. På Vinnovas hemsida finns som stöd 
”Guide till Vinnovas villkor om nyttjanderätt” samt ”Avtalsguide” (se 
ovanstående webbadress för länkar till dokumenten). 

 Det är alltid bra att ta hjälp av juridisk expertis för framtagande av 
projektavtal. Kunskap om förutsättningar för immaterialrätt, rättssystem, 
m.m. i samarbetslandet kan vara bra att få in i avtalsprocessen.  


