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Utlysning inom Eureka Nätverksprojekt 
för 

Lösningar post Covid-19 inför nästa svåra pandemi 
mellan 

Belgien, Kanada, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland,  
Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Sverige, Turkiet 

 
 

Tidsplan 
 

Utlysningen öppnar 15 maj 2020 

Deadline för Eureka ansökan 15 juli 2020 

Deadlines för ansökan om nationell finansiering Varierar mellan länderna 

Datum för finansieringsbeslut 15 november 2020 

Projekttid Upp till 36 månader 

Implementering av projektresultat Upp till 24 månader efter projektslut  
Gärna snabbare implementering 

 
 
 
Förkortningar 
 

IPR – Immateriella rättigheter 

 

F&U&I – Forskning, utveckling och innovation 
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Inledning 
EUREKA (www.eurekanetwork.org) är en mellanstatlig organisation för marknadsdriven industriell 
F&U&I. Det är ett decentraliserat samarbetsnätverk som koordinerar nationell F&U&I finansiering för 
att främja produktivitet och konkurrenskraft i medlemsländernas industri. Med sin bottom-up-strategi 
som stödjer projekt med civilt syfte inom alla teknikområden, har EUREKA varit en drivkraft för 
innovation i Europa under 35 år. 
Samverkansprojekt inom F&U&I som söker till denna utlysning bör ha som målsättning att ta fram och 
erbjuda lösningar som stärker beredskapen och förmågan att hantera svåra pandemier med stor 
samhällspåverkan. 
 
Denna utlysning genomförs med stöd av EUREKAs sekretariat, de deltagande medlemsländerna med 
deras nationella finansiärer samt EUREKA klusterprogram. 
 
1. Deltagande nationella finansiärer och länder  
Utlysningen genomförs inom ramen för EUREKA i en process baserad på samverkan mellan de 
nationella finansiärer som deltar: 

 Belgien: 
o Brussels-Capital (Innoviris) 
o Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) 
o Service public de Wallonie (SPW) 

 Kanada: National Research Council Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP)  
 Estland: Enterprise Estonia (EAS) 
 Finland: Business Finland 
 Frankrike: Bpifrance 
 Tyskland: DLR Project Management Agency  
 Nederländerna: Health~Holland, Implementering via Netherlands Enterprise Agency – RVO  
 Sydafrika: Department Science & Innovation Republic of South Africa (DSI) 
 Spanien: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
 Sverige: Vinnova 
 Turkiet: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  

 
2. Utlysningens omfattning  
Sökande företag och organisationer erbjuds att skicka in en ansökan om forsknings- och 
innovationsprojekt, för att ta fram lösningar som stärker beredskapen och förmågan att hantera svåra 
pandemier med stor samhällspåverkan.  
 
Dessa lösningar kan omfatta (men är inte begränsade till): 

 Teknologier för lokal motståndskraft eller självförsörjning 
 Robotik för medicinska ingrepp 
 Förebygga och skydda mot infektion 
 Förebygga antibiotikaresistens 
 Sanitetsteknik 
 Diagnostik och tester 
 Terapier, vaccin och läkemedel 
 Spårningsteknik för sjukdomar 
 Smarta teknologier för kritiska produktions- och leveranskedjor under nedstängning 
 Utbildningsteknologi och den digitala arbetsplatsen 
 GovTech/Öppna data och Big Data 
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3. Formella krav 

För att söka till den aktuella utlysningen måste deltagarna uppfylla följande formella krav:  

 Konsortiet bör innehålla minst två organisationer som är oberoende av varandra, från två av de 
deltagande länderna. 

 Finansieringsstöd baseras på deltagande nationella finansiärers regelverk. 

 Projektparterna måste visa att de är beredda att samarbeta enligt vinn-vinn principen för 
ömsesidig nytta i utvecklingen av en ny produkt, industriell process eller tjänst. 

 Produkten, processen eller tjänsten måste vara innovativ och det måste finnas tekniska risker i 
utvecklingsprocessen som motiverar statligt stöd. 

 Projektet måste ha ett civilt syfte. 

 Projektet ska gynna alla projektparter i ett välbalanserat konsortium. 

 Projektet ska innebära uppenbara fördelar för deltagarna och leda till att mervärde skapas till 
följd av det teknologiska samarbetet (t.ex. ökad kunskapsbas, kommersiella uppslag, tillgång till 
FoU-infrastruktur, etc.). 

 Ett underskrivet konsortieavtal är obligatoriskt för F&U&I-projekt mellan flera parter, om inte 
annat anges av nationella finansiärer. Avtalet bör minst omfatta genomförande och styrning av 
projektet, ägande och nyttjande av know-how samt överenskommelse om IPR och 
kommersialisering av projektresultat. Projektstart och finansiering kan vara villkorat av att ett 
signerad avtal har mottagits och verifierats av nationella finansiärer; se avsnitt 6 och rådfråga din 
nationella finansiär. 

 Projektets längd får inte överstiga 36 månader. 

 Implementering av en produkt-, tjänst- eller process eller marknadsintroduktion ska ske senast 
24 månader efter projektets slutförande. 

Alla deltagare i samverkansprojekt inom F&U&I som uppfyller de formella kraven kan ansöka i 
utlysningen i enlighet med gällande nationella lagar, villkor och processer. Finansiering söks på 
nationell nivå i respektive deltagarland så långt de nationella budgetarna räcker. 

Nationella finansiärer kan ha ytterligare formella krav utifrån sina regelverk. Det är en stark 
rekommendation att alla sökande kontaktar sina nationella finansiärer innan ansökan skickas in, för 
att förankra sin projektidé och verifiera att projektet uppfyller nationella krav. 

Deltagare från andra EUREKA-länder eller länder utanför EUREKA kan också delta, men finansiering 
måste säkerställas inom tidsramarna för utlysningen. 

 

4. Ansökningsprocessen 

Ansöknings- och bedömningsprocessen sker i 2 steg: 

Steg 1: Eureka ansökan 

Alla deltagare fyller i ett ansökningsformulär för Eureka projekt online, som är tillgängligt på Eureka 
utlysningens webbsida via länk: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/. Ansökan skickas in 
online senast 15 juli 2020, kl. 17.00 Central European Summer Time (CEST). Formuläret fylls i på 
engelska. 
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Projektkonsortiet bör läsa ansökningsformuläret noga, följa instruktionerna och fylla i all nödvändig 
information. Du kan kontakta din Nationella Projektkoordinator inom Eureka om du har frågor i 
samband med ansökan (se nedan under avsnittet "Nationella finanseringsregler", för detaljerad 
information från varje nationell finansiär). 

Varje EUREKA-ansökan kommer att utvärderas av de nationella EUREKA-kontoren i de länder som har 
deltagare i ansökan. 

 

Steg 2: Nationella ansökningar 

Om det krävs av deras nationella finansiärer, behöver projektdeltagare även lämna in en nationell 
finansieringsansökan enligt nationella processer och villkor. Sista ansökningsdatum kan variera i de 
olika länderna, se nedan under avsnittet ”Nationella finansieringsregler", för detaljerad information. 

Alla ansökningar genomgår en granskning att de uppfyller de formella kraven för utlysningen innan 
de går vidare till nationell bedömning enligt de nationella bedömningskriterierna. 

Den nationella bedömningsprocessen baseras på EUREKAs formella krav, formella krav på nationell 
nivå, EUREKA-ansökningsformulär med bilagor och vid behov ett nationellt ansökningsformulär. 

Godkända projekt registreras hos Eureka och får Eurekas kvalitetsstämpel: EUREKA-label. Efter att en 
gemensam lista med beviljade projekt och projekt som fått avslag tagits fram och godkänts av 
deltagarländerna, kommer de sökande att informeras om resultatet. 

 

5. Nationell finansiering och nationella budgetar i deltagarländerna 

Finansiering kommer endast att beviljas till projekt som utvärderas positivt av samtliga berörda 
nationella finansiärer. Finansiering av projektdeltagare sker inom ramen för nationella budgetar och 
enligt nationella villkor som fastställs av varje nationell finansiär. 

De nationella finansiärerna i tabellen nedan kommer att erbjuda finansiering till godkända projekt 
inom ramen för sina nationella budgetar. Finansiering av projektdeltagare sker via respektive 
nationell finansiär enligt nationella lagar, villkor och processer och kan bestå av bidrag eller mjuka 
lån. 

Nationell 
finansiär Land Typ av finansiering Tillgänglig 

budget 

Maximal 
finansiering per 

projekt 

Innoviris Belgien 
(Bryssel) Bidrag Flexibelt Flexibelt 

VLAIO Belgien 
(Flandern) Bidrag €2 milj. €500,000 

SPW Belgien 
(Vallonien) Bidrag eller lån Flexibelt Flexibelt 

NRC IRAP Kanada 
Ej återbetalningsbart 

bidrag till 
projektkostnader 

$2 milj. $600,000 

EAS Estland Bidrag Flexibelt €500,000 

Business Finland Finland Bidrag 
Mjuka lån 

Flexibelt, minst 1 
M€ Obegränsat, Euro  
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Bpifrance Frankrike Återbetalningsbart 
förskott 

Som en del av 
den nationella 

budgeten 
Från €50k till €3M 

DLR Tyskland TBC TBC TBC 

Health~Holland  
& RVO Nederländerna Bidrag €1,000000 €350,000 

DSI Sydafrika Bidrag Flexibelt Flexibelt 

CDTI Spanien 
Bidrag 

Blandfinansiering: 
lån-bidrag 

 Bidrag: 12 M€ 
Blandfinansiering 

obegränsat 

Bidrag: 500 k€ 
Blandfinansiering: 

Flexibelt 

Vinnova Sverige Bidrag €1,4M €350,000 

TÜBİTAK Turkiet Bidrag Obegränsat Flexibelt 

OBS: Budgeterna i tabellen är indikativa. Konsultera din nationella finansiär för mer information. 

 

6. Nationella finansieringsregler och villkor 
 

Belgien (Brussels-Capital) 

Specifika nationella regler Ansökningsformulär för region Bryssel måste lämnas in (se nedan); 
Akademiska partners eller forskningsinstitut från Bryssel kan 
finansieras som projektpartners av Innoviris. Företag måste ha 
stabila finanser och utföra en stor del av projektet i Brysselregionen 
där man är baserad. Det måste finnas ett tydligt mervärde för 
Bryssel huvudstadsregion i form av spridning och exploatering av 
projektresultat.  

Stödberättigande 
kostnader och finansiering 

Finansieringsgraden beror på typ av innovation (industriell forskning 
eller experimentell utveckling) och typ av stödmottagare. Nivåerna 
varierar mellan 40% till 65% för stora företag och 50% till 80% för små 
och medelstora företag, av den totala projektbudgeten. För 
akademiska partners eller forskningsinstitut från Bryssel är 
finansieringsgraden 100% när man deltar som projektpartner.   

Ytterligare dokument som 
krävs 

Utöver EUREKA-ansökningsformulär, måste projektpartners från 
Bryssel lämna in en ansökan till Innoviris med samma deadline som  
EUREKA-ansökan (15 juli 2020). Innoviris rekommenderar Bryssel-
baserade partners att kontakta oss för en förkontroll av projektidé och 
rätten till stöd. Mer information finns på Innoviris’webbsida. 

Kontaktpersoner Innoviris 
Stijn Maas EUREKA NPC Belgium - Brussels Capital Region 
E-Mail : smaas@innoviris.brussels 
Telefon: +32 2 600 5067 

 
 

Belgien (Flandern) 

https://innoviris.brussels/get-funded
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Specifika nationella regler I VLAIO-programmet kan endast företag ansöka om finansiering via 
bidrag. Flamländska eller utländska akademiska partners eller 
forskningsinstitut kan finansieras av VLAIO om deras expertis är 
avgörande för deltagande flamländska företag och om de är 
underleverantörer till dessa företag.  
General Program (Basisprogramm): 
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject   

Stödberättigande 
kostnader och finansiering  

I denna utlysning stödjer Belgien-Flandern endast utvecklingsprojekt 
(en innovativ idé som snabbt kan leda till framgångsrik 
affärsverksamhet men där det fortfarande finns utmaningar att 
övervinna när det gäller att utveckla innovationen.)  
Personal- och andra kostnader i utvecklingsprojektet kan finansieras 
med bidrag motsvarande 25 till 50% av projektbudgeten, med en 
minimibudget motsvarande ett stöd på 25 000 euro. Information via 
denna länk. 
Maximal finansiering (bidrag) per projekt är 500,000 euro. Den totala 
budgeten för utlysningen är 2 miljoner euro.  

Ytterligare dokument som 
krävs 

Utöver EUREKA-ansökningsformulär, måste deltagare från Flandern 
lämna in en ansökan med projektplan och budget till VLAIO. 
Flamländska deltagare kan kontakta oss för en förkontroll av 
projektidén. Deadline för ansökan är 15 juli 2020.  

Kontaktpersoner Lieve Apers – EUREKA NPC 
Tel: +32 497 59 33 58 
Lieve.apers@vlaio.be  

 
 

Belgien – Vallonien 

Specifika nationella regler Ett vallonskt ansökningsformulär måste skickas in (se nedan). Minst 
40% av den vallonska budgeten måste gå till ett företag. Projektet får 
inte ta emot dubbel finansiering. Bidragsmottagaren måste ha en 
stabil finansiell situation och kontor med verksamhet i Vallonien. 
Projektet måste innebära en fördel för den regionala ekonomin.  

Stödberättigande 
kostnader och finansiering 

Finansieringsgraden beror på typ av forskning (industriell forskning 
eller experimentell utveckling) och typ av partnerskap. 
Finansieringsgraden varierar mellan 35% till 60% för stora företag och 
från 50% till 80% för små och medelstora företag. Finansieringsgrad 
för Universitet och högskolor är 100%. 75% för forskningscentrum. 

Ytterligare dokument som 
krävs  

Utöver EUREKA-ansökningsformulär måste deltagare från Vallonien 
lämna in en ansökan till SPW-Research med samma deadline som 
EUREKA-ansökan (15 juli 2020). Vi rekommenderar vallonska 
deltagare att kontakta oss för en förkontroll av projektidén. Mer 
information finns på den vallonska EUREKA-webbsidan.  

Kontaktpersoner SPW Economie, Emploi, Recherche (SPW-Research) 
Nicolas Delsaux EUREKA NPC Belgium Wallonia 
E-Mail: Nicolas.delsaux@spw.wallonie.be 
Phone: +32 473 55 61 74 

 
 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject
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Kanada  

Specifika nationella regler Kanadensiska små- och medelstora företag måste vara berättigade till 
finansiering som NRC IRAP-klienter innan de kan söka till denna 
utlysning. Kontakta NRC IRAP på 1-877-994-4727 för mer information 
om formella krav och processen för att bli en NRC IRAP-klient.  

För att komma ifråga för finansiering måste de sökande, utöver de 
formella krav som nämns i avsnitt 3, uppfylla följande kriterier: 

 Projektkonsortiet måste bestå av minst dessa deltagare: 

o 1 kanadensiskt små och medelstort företag (SME)*    
som är aktiebolag, vinstdrivande och har 500 eller       
färre anställda (FTE) och 

o 1 deltagare från ett av de andra länderna i                         
utlysningen, som uppfyller de formella kraven.  
* Kanadensiska organisationer som inte är små och 
medelstora företag kan delta i projekt men är inte      
berättigade till finansiering i denna utlysning. 

 Det kanadensiska små och medelstora företaget måste ha   
en teknik som är i världsklass, differentierad och skyddsbar,  
till exempel en unik eller ny patenterbar teknik som kan             
förändra industrin eller marknaden.  

Företräde kommer att ges till befintlig kommersialiserad          
teknik i Kanada. 

 
 Det kanadensiska små och medelstora företaget ska sträva    

efter att uppnå ökad tillväxt och vinst, genom att utveckla       
och kommersialisera innovativa, teknikdrivna nya eller               
förbättrade produkter, processer eller teknologibaserade        
tjänster.  
 
Det kanadensiska små och medelstora företaget måste vara 
redo och ha resurser för en seriös satsning att nå en ny             
marknad, uppskattningsvis mer än 20 heltidsanställda och     
$ 2 miljoner CAD i årliga intäkter.  

Stödberättigande 
kostnader och finansiering 

Stödberättigade kanadensiska små och medelstora företag kan få upp 
till 50% ersättning av stödberättigande projektkostnader upp till ett 
maximalt finansieringsbelopp på $ 600 000 CAD.  

Ytterligare dokument som 
krävs 

Sökande från Kanada måste genomföra följande steg i 
ansökningsprocessen:  

1. Kontakta NRC IRAP rådgivare inom industriteknik senast 30 juni 
2020  

2. Fyll i och skicka in EUREKA-ansökan innan utlysningens deadline.  
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3. Skicka in kanadensisk ansökan, inklusive en NRC IRAP-online   
ansökan och utkast till konsortieavtal, senast den 15 september 
2020. Instruktion för detta steg kommer endast vara tillgänglig   
för dem vars EUREKA-ansökan har granskats och bedömts vara    
formellt godkänd att gå vidare.  

Kontaktpersoner  Eric Holdrinet, EUREKA Deputy NPC 
Tel: +1.514.882.9384 
Email:  Eric.Holdrinet@cnrc-nrc.gc.ca 
  
Sonia Nour, Program Advisor 
Email:  Sonia.Nour@nrc-cnrc.gc.ca 

 
 

Estland 

Specifika nationella regler  I Estland måste de sökande ansöka om medel i det nationella 
programmet Tootearenduse toetus- 
https://www.eas.ee/teenus/tootearenduse-toetus/  Ansökan måste 
uppfylla de nationella reglerna för stöd. 

Stödberättigande 
kostnader och finansiering  

Stödberättigande kostnader beskrivs i de nationella finansierings-
reglerna. Finansieringsgraden är upp till 45% (Undantag! Upp till 75% 
för företag vars ekonomiska resultat har påverkats av Covid-19-
krisen). 

Ytterligare dokument som 
krävs   

Deltagande företag måste fylla i och skicka in finansieringsansökan 
till EAS samtidigt som den internationella ansökan. Det är ett krav att 
projektverksamhet inte får starta innan ansökan om finansiering 
lämnats in till EAS.  

Kontaktpersoner Tiiu Treier Tiiu.Treier@eas.ee 

 
Finland 

Specifika nationella regler BF: s finansiering är avsedd för innovativa forsknings- och 
utvecklingsprojekt som innebär en utmaning för deltagande små 
och medelstora företag, stora företag, universitet och 
forskningsinstitut. Den huvudsakliga målgruppen är små och 
medelstora företag som söker tillväxt genom internationalisering. 
Internationellt samarbete och dess effekter bör vara synliga. 
Företag bör ha en trovärdig internationaliseringsplan och realistiska 
affärsmål, inklusive exportmål.  
 
I denna EUREKA-utlysning kan projekt som finansieras av Business 
Finland vara kopplade till Programmen Personalized Health Finland 
eller Smart Life Finland. 
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Stödberättigande 
kostnader och finansiering 

Finansiering kan vara i form av bidrag eller lån med låg ränta, 
beroende på vilket skede av innovationsprocessen man befinner sig 
i och det föreslagna projektets karaktär. BF tillämpar samma 
stödnivåer som i nationella projekt, men med en bonus när det är 
tillämpligt.  
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-

customers/services/funding/ 

Finansiering kan beviljas för alla teknikområden i en kontinuerligt 
öppen utlysning.  

Ytterligare dokument som 
krävs 

I steg 1 ska finska sökande komma in med ytterligare juridisk och 
finansiell information, internationaliseringsplan och affärs-strategi, 
när sådan information efterfrågas. ”Alla finska deltagare måste 
kontakta Business Finland senast den 15 juni.” 

I steg 2 skickar finska sökande in Business Finlands nationella ansökan 
med alla angivna dokument. 

Kontaktpersoner Mr Tom Warras 
National EUREKA Project Coordinator 
Tel: +358 505577 839 
tom.warras@businessfinland.fi 

Mr Pekka Ollikainen 
Senior Advisor Health & Wellbeing 
Tel: +358 505577 758 
pekka.ollikainen@businessfinland.fi 

Frankrike 

Specifika nationella/ 
regionala regler  

 Finansieringsinstrument: återbetalningsbara förskott i händelse
av teknisk framgång (Aide au développement de l’innovation)

 Partnerskap: två eller fler partners (ett utländskt företag och ett
franskt företag)

Stödberättigande 
kostnader och finansiering  

 Stödberättigande kostnader:
Industriell forskning och experimentell utveckling (kostnader för
industrialisering och kommersialisering är ej stödberättigande).

 Finansieringsgrad: upp till 65% av stödberättigande kostnader
för små och medelstora företag och upp till 50% för medelstora
företag (midcaps).

Ytterligare dokument som 
krävs   

Franska sökande måste parallellt skicka in en finansieringsansökan. 
Kontakta Bpifrance (klicka här) 

Kontaktpersoner  BPI France; 6 boulevard Haussmann 75009 PARIS 
Mael MBAYE 
International Program Manager 
Email: international.innoproject@bpifrance.fr   

Tyskland 

mailto:international.innoproject@bpifrance.fr?subject=Demande%20ouverture%20BEL%20pour%20AAP%20Covid%2019
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Specifika nationella/ 
regionala regler   

I Tyskland måste projektdeltagare, förutom EUREKA-projektansökan 
(fas 1), lämna in en formell projektansökan via det officiella 
ansökningssystemet för den federala regeringen när de valts ut för 
fas 2. 

Forsknings- och utvecklingsprojekt med tyska företag, universitet och 
forskningscentra kommer att finansieras.  

Den maximala finansieringen uppgår till 500 000 € per projekt; 
maximal projekttid är 36 månader. 

Deltagande baserat på andra finansieringsinstrument eller med egna 
finansiella resurser (egenfinansiering) är alltid möjligt för företag och 
forskningsinstitut. 

Deltagarna bjuds in att ansöka om forskning och utvecklingsprojekt 
inom områdena: 

 Lösningar för att uppnå motståndskraft och självförsörjning i
lokala och regionala system

 Analyser som bidrar till en dialog om produktion av viktiga varor
 Lösningar för gränsöverskridande spårning av infektionskedjor.

Stödberättigande 
kostnader och finansiering 

Finansieringsgrad för företag är upp till 50% av de stödberättigande 
kostnaderna, och för universitet och forskningsinstitut upp till 100% 
av de stödberättigande kostnaderna.  
Universitet kan ansöka om project flat rate på 20%. 

Ytterligare dokument som 
krävs   

För fas 1: Förutom EUREKA-projektansökan måste tyska sökande 
lämna in följande information: 

En projektbeskrivning (separat PDF-fil, max. 10 sidor) med följande 
innehåll: 

 Ekonomiska och sociala effekter av projektresultaten
 Hur man uppnår en kritisk massa och bättre utnyttjar

begränsade resurser inom områden av ömsesidigt intresse
 Ömsesidig tillgång till gränsöverskridande europeiska

värdekedjor
 En beskrivning av budget, dvs. uppskattade procentsatser

för personal, resor, material, förbrukningsartiklar, annat
(specificera)

Projektkonsortier som valts ut för den formella ansökan (fas 2) 
kommer att informeras om nödvändiga ytterligare steg i god tid. 
Föreskrifter av typen ”AZK” för företag och av typen ”AZA” för 
offentliga institutioner kommer att gälla. Var god se: 
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=easy
_formulare&formularschrank=bmbf). 

Kontakta DLR Project Management Agency för mer information om 
krav och bestämmelser för ansökan i Tyskland. 
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Kontaktpersoner DLR Project Management Agency 
Dr. Ruth Schietke 
Tel. +49 228 3821 1903 
ruth.schietke@dlr.de  

 
 

Nederländerna 

Specifika nationella regler I Nederländerna finansierar Health ~ Holland godkända projekt via 
PPP-bidragsbudget som finns tillgänglig för denna utlysning. Därför 
bör projektansökningar adressera områdena Life Science eller Hälsa. 

Projekten måste bidra till att lösa utmaningar inom hälso- och 
vårdområdet som beskrivs i detalj i Kunskaps och Innovations-
agendan 2020-2023 för toppsektorn LSH. Vid sidan av de formella 
kraven för Eureka, är ett offentligt-privat samarbete en viktig 
förutsättning i Nederländerna. Det internationella konsortiet bör 
bestå av minst ett vinstdrivande företag och minst en 
forskningsorganisation. Dessutom måste projektet och konsortiet 
rätta sig efter de nationella finansieringsreglerna (PPS-toeslag voor 
samenwerkingsprojecten).  

Alla företag och forskningsorganisationer som är registrerade i 
Nederländerna är berättigade att söka finansiering. 

Utöver EUREKA-ansökningsformulär, måste nederländska deltagare 
lämna in en nationell ansökan med bilagor. 

Deadline för nationell ansökan är den 15 juli 2020, kl. 17:00 Central 
European Summer Time (CEST). Nederländerna utvärderar och 
rankar alla projekt baserat på deras kvalitet kort efter stängnings-
datum. Det finns en dedikerad budget för denna utlysning:  1 000 000 
€. Med ett maximalt bidragsbelopp på 350 000 € per projekt. 
Tillgänglig budget tilldelas de högst rankade projekten till dess att 
budgeten är uttömd. 

Netherlands Enterprise Agency (RVO) är nationell kontaktpunkt för 
denna utlysning och tar emot och behandlar ansökningar på uppdrag 
av Health ~ Holland. RVO utvärderar projektansökningar och tar fram 
en preliminär rankinglista åt Health ~ Holland. Baserat på mottagna 
ansökningar, utvärderingsresultat och föreslagen rankinglista fattar 
Health ~ Holland de slutliga finansieringsbesluten och finansierar och 
förvaltar godkända projekt. 

Stödberättigande 
kostnader och finansiering  

Stödberättigande kostnader beskrivs i de nationella finansierings-
reglerna (PPS-toeslag voor samenwerkings-projecten).     
 
Finansieringen från Health ~ Holland är i form av bidrag: 
• 50% för aktiviteter inom industriell forskning.  
• 25% för aktiviteter inom experimentell utveckling. (kostnader för 
industrialisering och kommersialisering är ej stödberättigande) 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie/mogelijkheden/pps-programmatoeslag-tki/voorwaarden-voor-inzet-programmatoeslag
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Ytterligare dokument som 
krävs   

Utöver den centralt inskickade EUREKA online projektansökan, ska 
projektdeltagare som vill få finansiering från Health ~ Holland lämna 
in en nationell ansökan (detaljerad ansökan, budget, konsortieavtal 
och, i förekommande fall, brev med skriftliga åtaganden). Kontakta 
Netherlands Enterprise Agency för ytterligare information.  

Potentiella sökande erbjuds att kontakta RVO för en förkontroll av 
sina projektidéer innan ansökan skickas in. Holländska deltagare som 
är i behov av finansiering rekommenderas starkt att kontakta RVO 
innan de skickar in ansökan. Mer information finns på webbplatsen: 
www.rvo.nl/eureka. 

Kontaktpersoner Drs. Niels van Leeuwen 
Sr. advisor international R&D 
Tel: +31 88 042 5290 
Email:  
niels.vanleeuwen@rvo.nl, 
teamiris@rvo.nl   

 
Sydafrika  

Specifika nationella/ 
regionala regler  

Finansiering är endast tillgänglig för registrerade företag och små och 
medelstora företag enligt sydafrikansk definition. Science Councils 
och Higher Education Institutions (HEIs) har möjlighet att delta som 
underleverantörer i projekt, utifrån en förutbestämd fördelning av 
arbetet enligt de formella kraven för utlysningen. 

Stödberättigande 
kostnader och finansiering  

Varje projekt kommer att genomgå en finansiell förhandlingsprocess 
med de nationella finansiärerna (DSI & TIA) för att fastställa den 
exakta procentuella finansieringsnivån. Finansieringen kommer att 
överföras via delutbetalningar under projektets löptid. DSI / TIA 
finansierar SA-deltagare enligt följande:  
• SMEs - upp till 75% 
• Stora företag – upp till 50%  

Ytterligare dokument som 
krävs   

För att söka nationell finansiering behöver den sökande fylla i ett 
nationellt ansökningsformulär inom sju arbetsdagar efter att 
EUREKA-utlysningen har stängts. Ansökan finns tillgänglig på följande 
webbplats; https://esastap.org.za/applications/  
  
Alla framgångsrika sökande ska skriftligen bekräfta sin 
egenfinansierade del av projektkostnaderna innan utbetalningar av 
nationella projektmedel kan ske.  

Kontaktperson Mr. Toto Matshediso  
Tel: +2712 843 6339/+276096554077 
Email: Toto.matshediso@dst.gov.za ; contact@esastap.org.za 

 
 

Spanien  

Specifika nationella/ 
regionala regler   

CDTI kommer att stödja industriell forskning, teknisk utveckling (FoU-
projekt) eller aktiviteter nära marknaden (Innovationsprojekt). 
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Det kommer att finnas flera finansieringsinstrument tillgängliga, med 
bidrag i ett av dem (Covid grant scheme) och lån med en icke 
återbetalningsbar del i resten (R&D credits, Innovation credit). 
Potentiella stödmottagare är spanska företag (dessutom kan 
teknologiska centra vara stödmottagare i Covid-grant scheme). 
Universitet och forskningscentra kan delta som underleverantörer. 

Stödberättigande 
kostnader och finansiering  

Mer information om finansieringsinstrumenten för projekt i Spanien 
finns här: 
Covid grant scheme: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2  
R&D projects (credit):  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2  
Innovation projects (credit) 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2 

Ytterligare dokument som 
krävs   

I Covid grant scheme måste varje sökande fylla i och lämna in 
finansieringsansökan till CDTI så snart som möjligt. I de lånebaserade 
instrumenten kommer finansieringsansökan att genereras av CDTI så 
snart den internationella ansökan genomgått granskning som visar 
att den är fullständig och uppfyller formella krav. 
I de lånebaserade instrumenten får projektverksamhet inte starta 
innan ansökningarna om finansiering lämnas in till CDTI. Kontakta 
CDTI för mer information. 

Kontaktperson  Mr. Oscar Fernandez Moyano,  
Tel: +34 91 581 0489 
Email: oscar.fernandez@cdti.es 

 
Sverige 

Specifika nationella regler  Vinnovas nationella utlysning riktar sig till företag i Sverige som vill 
samarbeta med organisationer i de deltagande Eureka-länderna. En 
deltagare som söker bidrag måste vara en juridisk person i Sverige. I 
detta avseende likställs en svensk juridisk person med en utländsk 
organisation med filial eller etablering i Sverige.  
Vi uppmuntrar också deltagande från andra aktörer i Sverige som 
universitet, universitetssjukhus, forskningsinstitut eller andra 
relevanta aktörer. 

Stödberättigande 
kostnader och finansiering 

Svenska deltagare kan ansöka om bidrag enligt Vinnovas allmänna 
villkor för bidrag. Regler för statligt stöd gäller för organisationer 
som bedriver ekonomisk verksamhet. Reglerna om statligt stöd till 
forskning, utveckling och innovation anges i Europeiska 
kommissionens gruppundantagsförordning nr 651/2014 (GBER). I 
denna utlysning gäller artikel 25 i GBER. 
 
Dessutom gäller följande stödnivåer: små och medelstora företag 
upp till 50% av de stödberättigande kostnaderna, stora företag upp 
till 30% av de stödberättigande kostnaderna och universitet och 
forskningsinstitut upp till 100% av de stödberättigande kostnaderna. 
Den maximala finansieringen (bidrag) per projekt är 3,75 MSEK 
(cirka 350 000 euro). Information om villkor för finansiering och 
stödberättigande kostnader: 
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https://www.vinnova.se/en/apply-for-funding/rules-for-our-
funding/terms-and-conditions-for-our-funding/      

Ytterligare dokument som 
krävs   

Svenska deltagare som söker finansiering från Vinnova 
rekommenderas att stämma av med en av Vinnovas kontaktpersoner 
innan de lämnar in den nationella ansökan.  
 
Utöver den centralt inskickade, Eureka online projektansökan, söker 
svenska deltagare i det internationella projektkonsortiet på Vinnovas 
webbsida https://www.vinnova.se/ i den nationella utlysningen med 
deadline 15 juli, kl. 17:00:  
https://www.vinnova.se/e/vinnova-utlysning-for-eureka-covid19-
call-2/2020-02353/. Bifoga Eureka ansökan som projektbeskrivning 
och ett CV (max. 3 A4 sidor). Observera att både den internationella 
och nationella utlysningen stänger samma datum och klockslag. 
Påbörja ansökningsprocessen i god tid! 
 
Innan projektstart ska alla svenska projektparter, inklusive svensk 
koordinator, fylla i blanketten ”Projektparts godkännande”.  
Projektparterna ska också skicka in ett projektreferat med kortfattad 
information om projektet för publicering på Vinnovas webbsida. 
 
Samtliga projektparter i det internationella projektet ska ingå ett 
konsortieavtal som ska innehålla parternas inbördes åtaganden, rätt 
till bakgrundinformation, projektresultat och annat av betydelse för 
samarbetet. Parterna ska ha ingått konsortieavtalet senast dagen då 
första lägesrapporten ska vara Vinnova tillhanda.  

Kontaktpersoner Peter Lindberg 
Tel: +46 (0)8 473 31 93 
E-mail: peter.lindberg@vinnova.se 
 
Sanna Edlund 
Tel: +46 (0)8 473 31 63 
E-mail: sanna.edlund@vinnova.se  

 
Turkiet 

Specifika nationella regler  Alla företag som etablerats enligt turkisk lag kan ansöka om 
finansiering för sina internationella projekt. Det finns ingen 
budgetgräns för internationella projekt och de kan finansieras av 
TÜBİTAK utan några begränsningar i projektets längd. Endast företag 
som deltar i internationella projekt finansieras inom detta program 
men universitet och forskningscentra kan finansieras som 
underleverantörer. 

Stödberättigande 
kostnader och finansiering  

Företag får en andel av sina stödberättigande kostnader som bidrag i 
denna utlysning. Det finns ingen maximal eller minimal gräns för 
projektets budget. Andelen är 60% för stora företag och 75% för små 
och medelstora företag. 
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Ytterligare dokument som 
krävs   

Turkiska sökande måste skicka in sin nationella ansökan senast tjugo 
dagar efter EUREKA-ansökan. För mer information om finansiering av 
turkiska deltagare vänligen kontakta TÜBİTAK. Detaljerad information 
finns även här. 

Kontaktpersoner Mr. Umut Ege 
Tel: +90 312 298 1861 
Email: umut.ege@tubitak.gov.tr 

 

 

7. Gemensamma EUREKA-bedömningskriterier 

Förutom de gemensamma EUREKA-bedömningskriterierna kan det finnas nationella 
bedömningskriterier och krav. 
 
1. Impact 1. Är marknaden korrekt beskriven med avseende på storlek, 

åtkomst och risk? 
 

2. Är värdeskapande genom tillväxt, sysselsättning, miljö- och 
samhällsnytta adresserat på lämpligt sätt? 

 
3. Vilka konkurrensfördelar leder projektet till? (Projektets 
strategiska betydelse, projektparters ökade förmågor och synlighet) 

 
4. Är kommersialiseringsplanerna tydliga och realistiska? 
(Avkastning på investeringar, genomslag geografiskt och sektoriellt) 

2. Excellence 1. Vilken är graden av innovation? (i förhållande till state-of-the art, 
teknisk mognad och risk)? 

 
2. Hur kommer den nya kunskapen till användning? 

 
3. Innebär projektet en utmaning vetenskapligt och tekniskt för 
deltagarna? 

 
4. Adresseras teknisk genomförbarhet och risker på lämpligt sätt? 

3. Quality & Efficiency 1. Hur är konsortiets kvalitet? (Välbalanserat partnerskap, tekniskt 
projektledarskap och ekonomisk kapacitet hos varje deltagare). 

 
2. Finns det ett mervärde i det internationella samarbetet? 

 
3. Är projektledning och planering realistisk och tydligt beskriven? 
(Metodik och planering, milstolpar och leveranser) 

https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
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4. Är budget och kostnader rimliga? (Kostnad och ekonomiskt 
åtagande för varje deltagare) 

4. Sammanfattning och 
övergripande intryck 

1. Fördelar och nackdelar med ansökan  

 
2. Kan projektet rekommenderas för finansiering? (Ja eller nej) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




