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1 Erbjudandet i korthet 
 
Många av nutidens hälsoutmaningar är både komplexa och globala. Samtidigt 
skapar ökad kunskap om sjukdomsmekanismer, ny teknik och e-hälsa stora 
möjligheter att nyttja och förbättra individens förutsättningar till ökad hälsa och 
välbefinnande på ett mer jämlikt och hållbart sätt. Det kallar vi precisionshälsa.  
 
Erbjudandet riktar sig till er som planerar att utforma en ansökan i en 
internationell utlysning för ett forsknings- och innovationsprojekt inom området 
hälsa och ser ett behov av att stärka projektförslaget och konsortiets 
sammansättning för att öka chanserna för finansiering.  
 
Det ska tydligt anges i ansökan inom vilken internationell utlysning ni planerar att 
ansöka. 
 
Svensk akademi, institut, offentlig sektor och vårdgivare, idéburna organisationer 
eller SMF kan i denna utlysning söka 200 000 – 500 000 kronor för projekt som 
löper 2 till 12 månader. 
 
Följande datum gäller för utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum  12 april 2021 
Sista ansökningsdag  2 november 2021 
Avläsningsdagar  Inkomna ansökningar kommer att samlas 

ihop för bedömning följande datum:  
11 maj 2021 
1 juni 2021 
2 augusti 2021 
7 september 2021 
5 oktober 2021 
2 november 2021 

  
Senaste beslutsdatum  beslut tas 2 - 3 veckor efter 

avläsningsdagen 
Projektstart tidigast  dag för Vinnovas beslut 
Projektstart senast  en månad efter Vinnovas beslut  
 
 
 
  

http://www.vinnova.se/
http://www.vinnova.se/
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Kontaktpersoner för utlysningen:  
Pontus von Bahr: utlysningsansvarig 
Tel: 08-473 30 91  
pontus.vonbahr@vinnova.se 
 
Bianca Dochtorowicz 
Tel: 08-473 30 94  
bianca.dochtorowicz@vinnova.se 
 
Malin Eklund 
Tel: 08-473 32 02  
malin.eklund@vinnova.se 
 
Gunnar Sandberg 
Tel: 08-454 64 45  
gunnar.sandberg@vinnova.se 
 
 
Administrativa frågor: 
Maria Olsson 
Tel: 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. 
  
 
2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
 
Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra 
förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker 
kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra 
insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.1   

 
1 Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: https://www.vinnova.se/m/agenda-
2030/ 

mailto:pontus.vonbahr@vinnova.se
mailto:pontus.vonbahr@vinnova.se
mailto:malin.eklund@vinnova.se
mailto:gunnar.sandberg@vinnova.se
mailto:gunnar.sandberg@vinnova.se
mailto:%20maria.olsson@vinnova.se
mailto:%20maria.olsson@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
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Internationell samverkan och finansiering har blivit en allt viktigare väg att nå 
målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och 
innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Högkvalitativ forskning och 
innovation ska främja samhällets utveckling, välfärd och näringslivets 
konkurrenskraft. Detta ska i sin tur säkerställa att de samhällsutmaningar vi står 
inför kan hanteras, och då inte enbart i Sverige utan även globalt.  

Denna utlysning syftar till att stärka svenska aktörers möjligheter att delta i 
högkvalitativa internationella forsknings- och innovationsprojekt och att förbättra 
möjligheterna att de ska beviljas internationell finansiering. Finansiering kan 
sökas inom exempelvis Horisont Europa kluster 1, European Innovation Council, 
Digital Europa eller Eureka. 

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 som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på 
ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet2.  

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. I denna utlysning ligger frågan till grund för 
bedömning under potentialkriteriet och besvaras på webben under steg 1 
”Projektuppgifter”.  

Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad 
möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska 
bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering 
ska ske med öppen tillgång. 

 

 
3 Vem riktar sig utlysningen till? 
Svensk akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och vårdgivare, idéburna 
organisationer eller Små/Medelstora Företag (SMF), som planerar att delta i en 
internationell ansökan inom hälsa kan söka detta bidrag. Projektteamet kan bestå 
av en eller flera parter som planerar att delta i samma ansökan. 
 
 
 

 
2 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/jamstalld-innovation/
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4 Vad finansierar vi? 
 Aktiviteter det går att söka finansiering för 

Finansiering kan sökas för att utveckla den vetenskapliga eller tekniska basen för 
projektet genom att utföra pilot- eller ”proof of concept” -studier. Det kan också 
handla om finansiering för att stärka affärsmässigheten, genom att utföra till 
exempel IPR-analyser, användarintervjuer eller ta fram en första affärsplan. 
Aktiviteter för att stärka konsortiets sammansättning och samverkan, som möten 
och diskussioner med tänkbara internationella parter, kan också finansieras. 
Partnersökning samt extern hjälp att skriva själva ansökan finansieras ej. 
 

 Stödberättigande kostnader 
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.3 Reglerna styr bland 
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 
bidrag.  
 
Följande kostnader är stödberättigande: 

• Lönekostnader 
• Materialkostnader 
• Kostnader för konsulter inom materialrätt och marknadsanalys 
• Resekostnader 

 
 
 
5 Hur stort bidrag ger vi? 
I denna utlysning kan man söka 200 000 – 500 000 kronor för förberedelseprojekt 
som löper 2 till 12 månader. Akademi, institut, offentlig sektor och vårdgivare 
samt idéburna organisationer kan i denna utlysning söka 100 procent av sina 
stödberättigande kostnader. SMF som uppfyller kraven för stöd av mindre 
betydelse kan finansieras utan medfinansiering, medan andra företag måste 
medfinansiera projekten med minst 30 procent av sina stödberättigande kostnader. 
Företag som söker under undantaget ”Stöd av mindre betydelse”, måste bifoga ett 
intyg att man uppfyller kraven för detta, med ansökan. 
 

 
3 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 Anvisning till 
stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/allmanna-villkor/ 
 

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/
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Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler 
om statligt stöd. Dessa regler styr hur stor andel av deras stödberättigande 
kostnader som får täckas genom bidrag och vilka stödgrunder som gäller för 
bidraget. De stödgrunder som är aktuella i denna utlysning är enligt EU-
kommissionens undantagsförordning (nr. 651/2014) artikel 25, Industriell 
forskning. En beskrivning av dessa stödgrunder ges i dokumentet ”Vinnovas 
tabell över stödnivåer för statligt stöd”4. 
 
Budgeten för denna utlysning omfattar 5 miljoner kronor och 10 - 15 projekt 
beräknas kunna få finansiering under 2021. 
 
 
6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 

• Samtliga projektparter är juridiska personer5. 
• Sökt stödnivå ska överensstämma med kraven under avsnitt 5, 
• Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor och dessa ska vara 

skrivna enligt mall och inte överstiga maximalt antal tillåtna sidor 
• Söker företag under förordningen ”Stöd av mindre betydelse” så ska ett 

signerat intyg att man uppfyller dessa krav bifogas ansökan 
• Inga andra bilagor ska vara inkluderade i ansökan än de som är listade i 

kapitel 9. 
• Sökt belopp uppgår till mellan 200 000 och 500 000 kronor  
• Projekt ska planeras att pågå mellan 2 och 12 månader  

 
 
 
7 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 
 
Potential  
 

• Projektets potential att stärka en ansökan till en specifik internationell 
utlysning inom hälsoområdet 

 
4 vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-
statligt-stod.pdf 
5 En juridisk person är ett rättssubjekt som inte är en fysisk person, men som kan ha samma 
juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. En juridisk person kan vara ett företag, 
förening, en stiftelse eller en organisation. Fysiska personer kan inte söka bidrag hos Vinnova. 
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• Hur väl huvudprojektet bedöms kunna bli konkurrenskraftigt i en 
internationell utlysning 

• Huvudprojektets potential att bidra till hållbar tillväxt inom svensk life 
science industri och/eller bättre hälsa 

• Huvudprojektets potential att bidra till ökad jämställdhet 
 
Aktörer  
 

• Hur väl teamet inklusive konsulter bedöms ha möjlighet att ta fram en 
konkurrenskraftig ansökan 

• Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 
könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 
och män  

 
Genomförbarhet  
 

• Hur väl projektförslagets aktiviteter bedöms vara ändamålsriktiga för att 
stärka en internationell ansökan 

• Hur väl budget och tidsplan bedöms vara realistiska 
 

 Hur bedömer vi?  
Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova 
via Intressentportalen.  
 
De ansökningar som uppfyller de formella kraven enligt kapitel 6 utvärderas 
enligt bedömningskriterierna av sakkunniga handläggare på Vinnova och av 
Vinnova förordnade externa experter.  
 
8 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag 
beviljas med stöd av Vinnovas förordning SFS 2015:208. Aktuell stödgrund (se 
avsnitt 5) framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är 
stödberättigande. 
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  
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 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.6 Villkoren innehåller 
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, 
rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med 
öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning. 
 
 
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.  
 
 
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 
bilagor7: 

• En projektbeskrivning på max 6 A4-sidor, enligt den mall som finns att 
ladda ned på utlysningens webbsida. 

• CV för nyckelpersoner i projektet (inklusive anlitade konsulter) enligt den 
mall som finns att ladda ned på utlysningens webbsida. 

• För företag som söker ”Stöd av mindre betydelse” signerat intyg enligt 
mall som finns att ladda ned på utlysningens webbsida.  

 
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. 
 
 

 
6 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/ 
7 Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: [Länk till ansökningsomgångssidan] 

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