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Samarbete med Indien 
– fö retagsdrivna försknings- öch innövatiönspröjekt 20211 

Sammanfattning 

Information rörande utlysningen finns samlad i en utlysningstext. Detta är en 

svensk version av utlysningstextens sammanfattning. Fullständig version av 

utlysningstexten finns tillgänglig på utlysningssidan på Vinnovas webbplats: 

www.vinnova.se/e/indisk-svenskt-samarbete/samarbete-med-indien--

foretagsdrivna-2020-02890/. 

Det här erbjudandet riktar sig till företag som vill samverka med företag i Indien i 

gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen är en del av det 

svensk-indiska innovationspartnerskapet som syftar till att stärka relationerna 

inom forskning och innovation för att gemensamt skapa välstånd och ta itu med 

globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom 

innovation. Utlysningen sker i samarbete med indiska departementet för 

vetenskap och teknik (DST) och den indiska genomförande myndigheten Global 

Innovation Technology Alliance (GITA). Ansökan sker parallellt i Sverige och i 

Indien. Vinnova är ansvarig myndighet i Sverige. 

Viktiga datum 

Öppningsdatum: 5 mars 2021 

Stängningsdatum: 6 maj 2021 

• För svenska sökanden till Vinnova: före klockan 14.00 svensk tid 

• För indiska sökanden till DBT: före klockan 17.00 indisk tid 

Resultaten kommuniceras: under augusti 2021 

Projektstart: från och med 1 september 2021 

Vem kan söka? 

Behöriga svenska sökanden 

• Den svenska projektkoordinatorn (SPK) måste vara ett kommersiellt 

företag. SPK är ansvarig för att skicka in den svenska ansökan till 

Vinnova, via Vinnovas intressentportal. 

• Projektledaren måste vara anställd hos SPK. 

• SPK måste vara ett företag som är verksamt och registrerat i Sverige. 

• SPK ska ha den expertis och kapacitet som krävs för att genomföra det 

föreslagna projektet. 

• Svenska forskningsutförande organisationer (universitet, högskolor och 

forskningsinstitut) så väl som testbäddar, offentliga organisationer och 

andra företag med verksamhet i Sverige uppmuntras att aktivt delta i 

konsortiet. 

 
1 Detta är Vinnovas översättning av utlysningstexten som ursprungligen tagits fram på engelska 

tillsammans med indiska departementet för vetenskap och teknik (DST). För svenska sökanden har 

den svenska texten företräde om det skulle finnas skillnader mellan den svenska och engelska 

versionen. Indiska sökanden däremot, hänvisas till den engelska versionen som godkänts av DST. 
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Behöriga indiska sökanden 

• Den indiska projektkoordinatorn (IPK) måste vara ett kommersiellt 

vinstdrivande företag under indisk lag (Indian Companies Act 1956/2013) 

som är verksamt och har huvudkvarter i Indien. 

• Åtminstone 51 procent av IPK måste vara ägt av indiska medborgare. 

• IPK ska ha den expertis och kapacitet som krävs för att genomföra det 

föreslagna projektet. 

• Enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag är inte berättigade att 

söka stöd inom ramen för detta program. 

• IPK ska leda projektet från den indiska sidan och när det är lämpligt, 

inkludera andra industripartners eller akademiska- eller forskningspartners 

i konsortiet. 

 

För mer detaljerad information, vänligen se vidare ”Bilaga 1: Urvalskriterier” och 

”Bilaga 2: Projekt krav”2. 

Behöriga teknologisektorer 

Samarbetsprojektet ska vara innovativt och fokusera på att skapa möjligheter för 

framtida nya teknologier, tjänster och processer som efter hand kan 

kommersialiseras. 

 

Utlysningen 2021 är öppen för tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt 

inom följande områden: 

1. Smarta och hållbara städer och transportsystem 

2. Miljöteknik, sakernas internet3 och digitalisering 

 

Kombinationer av punkt 1 och 2 ovan är också välkomna. 

 

För mer information, se ”Bilaga 3: Behöriga teknologisektorer”4. 

Finansieringsstöd till projekt 

Finansiering kommer att erbjudas i enlighet med nationella lagar, regler och 

procedurer som finns etablerade av respektive forskningsfinansierande 

organisation och i varje lands jurisdiktion. Max fem projekt kan få finansiering 

inom denna utlysning. 

Finansiering för FoU-deltagare från Sverige 

• Vinnova kommer att erbjuda finansiering till svenska organisationer5 på 

upp till 2,5 miljoner svenska kronor per projekt under gällande regler om 

statligt stöd. 

 
2 Bilagorna finns tillgängliga i den engelska utlysningstexten och översätts på begäran. Se “Annex 

1: Eligibility Criteria” och “Annex 2: Project Requirements”. 
3 Internet of Things (IoT) 
4 ”Annex 3: Eligable Technology Areas” i den engelska versionen av utlysningstexten. 
5 I denna bemärkelse, utländska organisationer med en registrerad filial eller anläggning i Sverige 

är jämställda med svenska organisationer. Projektkostnaderna måste vara hänförliga till branschens 

eller anläggningens verksamhet. 
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• Finansiering ges endast till organisationer med verksamhet i Sverige. Den 

maximala stödnivån är: 

o upp till 50 procent av stödberättigade kostnader för kommersiella 

enheter eller företag 

o upp till 100 procent av stödberättigade kostnader för icke-

ekonomiska forskningsutförande organisationer 

o upp till 80 procent av stödberättigade kostnader för offentlig sektor 

och annan icke-ekonomisk verksamhet. 

Finansiering av FoU-deltagare från Indien 

DST kommer att stödja de projekt som beviljas finansiering med bidrag under 

tillämpad reglering om statligt stöd enligt följande: 

• DST kommer att stödja upp till 1,5 crore (15 miljoner) indiska rupier per 

projekt eller 50 procent av de indiska projektkostnaderna, den summa som 

är lägst, som ett bidrag under maximalt 24 månader. 

• Indisk industri kan få upp till 50 procent av sina stödberättigade kostnader 

ersatta, för redan uppstådda kostnader på proportionell basis. 

• Indiska FoU-organisationer eller akademiska institutioner kan få upp till 

100 procent av sina kostnader (inom de ramar som anges ovan) på 

ersättningsbasis. 

• Finansiering från andra publika källor kommer att tas i beaktande när 

bidrag ska beviljas, och sökanden ombeds att deklarera finansiering från 

andra källor i ansökan. 

 

De projektaktiviteter som godkänns är de som ingår i industriell forskning eller 

experimentell utveckling enligt EU:s regelverk om statligt stöd (EU General 

Block Exemption Rules, GBER). 

 

För mer information, vänligen se ”Bilaga 4: Finansiellt stöd till projekt”.6 

Finna en partner 

DST har utvecklat en webbaserad portal för att underlätta för sökanden att finna 

en partner till projektet. Vänligen registrera dig här: 

https://onlinedst.gov.in/Login.aspx. 

 

Vinnova kan stödja svenska organisationer genom att förmedla information och 

kontaktuppgifter till indiska organisationer. Vänligen kontakta Vinnova för mer 

information. DST och Vinnova kommer att organisera aktiviteter som underlättar 

för svenska och indiska organisationer att finna en samarbetspartner. 

Projekttyper som kan erhålla finansiering 

Följande projekttyper kommer att övervägas för finansiering: forsknings- och 

utvecklingsprojekt fokuserade på samskapande av nya teknologier, tjänster och 

processer. 

 

 
6 ”Annex 4: Project Funding Support” i den engelska versionen av utlysningstexten. 

https://onlinedst.gov.in/Login.aspx
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Observera: senast vid första lägesrapporten till Vinnova ska projektdeltagare 

komma överens om immateriella rättigheter och kommersialiseringsstrategi för 

möjliga framtida produkter eller processer i ett Projektavtal7. 

 

För mer information, vänligen se ”Bilaga 5: Ansökningsprocess” och ”Bilaga 7: 

Generella riktlinjer om immateriella rättigheter och kommersialiseringsplan”.8 

Urvalskriterier 

1. Projekt måste vara innovativa och marknadsdrivna samt leda till 

föreslagen utveckling av en ny teknologi eller process alternativt ny eller 

förbättrad tjänst, med möjlig framtida kommersialisering. 

2. Förslag måste demonstrera det gemensamma indisk-svenska teamets 

kapacitet att hantera det föreslagna projektet i respektive land och 

tillsammans med motparten i samarbetslandet. 

Projektlängd 

Projekten får starta från och med 1 september 2021 och avslutas senast 

den 31 augusti 2023. 

Bedömning av projekt och process 

Projekten kommer att bedömas utifrån bedömningskriterierna som anges i Bilaga 

6, under steg 2, i den engelska versionen av utlysningstexten. Inledningsvis sker 

bedömningen enligt de respektive standarder för bedömning som Vinnova har i 

Sverige och DST har i Indien. Därefter tar en gemensam process vid och beslut 

fattas av DST och Vinnova tillsammans. 

 

För mer information, vänligen se ”Bilaga 6: Bedömning av projekt och process”.9 

  

 
7 För mer information, se Vinnovas avtalsguide: 

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

villkor/dokument/avtalsguide.pdf  
8 ”Annex 5: Application Submission Process” och “Annex 7: General Guidelines on Intellectual 

Property Rights (IPR) and Commercialisation plan” i den engelska versionen av utlysningstexten. 
9 ”Annex 6: Project Evaluation & Pre-Commencement Process” i den engelska versionen av 

utlysningstexten. 

https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/avtalsguide.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/avtalsguide.pdf
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Kontaktinformation

Sverige 

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet 

Malin Petersen 

Utlysningsansvarig, 

Indienhandläggare 

Telefon: +46 (0)8 473 31 31 

E-post: malin.petersen@vinnova.se 

 

Catharina Zajcev 

Handläggare smarta städer 

Telefon: +46 (0)8 473 31 65 

E-post: catharina.zajcev@vinnova.se 

 

Sarah Schulman 

Biträdande Indienhandläggare 

Telefon +46 (8) 473 30 67 

E-post: sarah.schulman@vinnova.se 

 

Vinnova’s IT-support 

Kontakt rörande Intressentportalen 

Telefon: +46 (0)8 473 32 99 

E-post: helpdesk@vinnova.se 

Indien 

Departementet för vetenskap och teknik (DST), Indiens regering 

Dr. Chadaram Sivaji 

Telefon: +91 112 659 04 89 

E-post: sivaji@nic.in 

 

Global Innovation Technology Alliance (GITA) 

Deepanwita Mukherjee 

Telefon: +91 981 011 95 51 

E-post: 

deepanwita.mukherjee@gita.org.in 

 

Rahul Kulshreshtha 

Telefon: +91 992 922 21 79 

E-post: 

rahul.kulshreshtha@gita.org.in 

Viktig information: vänligen lämna inte in ansökan i sista stund 
Vi tillåter inte undantag från den ovan nämna tidsfristen om du stöter på tekniska 

svårigheter eller om du finner fel i din ansökan. Det är ditt ansvar att försäkra dig 

om att följa riktlinjerna i utlysningstexten och färdigställa alla delar av ansökan i 

tid. Svenska sökanden ska använda mallarna för projektbeskrivning och CV som 

tillhandahålls på utlysningssidan10. 

 
10 www.vinnova.se/e/indisk-svenskt-samarbete/samarbete-med-indien--foretagsdrivna-2020-

02890/  
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