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1 Erbjudandet i korthet 
I denna utlysning söker vi innovationsprojekt som tar fram förslag på hur 
framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut. Projekten som efterfrågas ska vara 
tvärdisciplinära och framåtblickande.  
 
Projekten ska involvera behovsägare och kopplas till konkreta fysiska platser. Vi 
efterfrågar projekt som kan ta fram modeller, skisser, utformning av prototyper 
eller demonstration kopplat till fysiska platser i städer och samhällen (livsmiljöer).  
 
Utlysningen riktar sig till både offentlig och ideell sektor, näringsliv och 
forskningsorganisationer. Projektet ska ha minst två parter varav en projektpart 
ska vara behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av 
lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av 
projektet.  
 
Bakgrund till och behov av utlysningen är samhällsutmaningar som pågående 
klimatförändringar, växande sociala klyftor samt förändrade behov och trender 
som Coronapandemin har synliggjort och påskyndat.  
 
Utlysningen är delvis inspirerad av EU-initiativet New European Bauhaus1. Vi 
efterfrågar projekt som adresserar alla tre perspektiv som är centrala för initiativet: 
estetik, hållbarhet och inkludering.  
 
Projekten kan söka minst 1 och högst 5 miljoner kronor i bidrag från Vinnova. 
Projektlängd är maximalt 2 år. Budgeten för denna utlysning är totalt 25 miljoner. 
 
Vinnova finansierar upp till 80 procent av ett innovationsprojekts stödberättigande 
kostnader. 
 
 
Följande datum gäller för utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum  2 juni 2021 
Sista ansökningsdag  15 september 14:00 
Senaste beslutsdatum  23 oktober 2021 
Projektstart tidigast  23 oktober 2021 
Projektstart senast  10 november 2021  
 
 
Kontaktpersoner för utlysningen:  

 
1 New European Bauhaus : beautiful, sustainable, together. (europa.eu) 

http://www.vinnova.se/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Lejla Cengic, utlysningsansvarig 
+46 8 473 30 10 
lejla.cengic@vinnova.se 
 
Thomas Bergendorff  
+46 8 473 30 07 
thomas.bergendorff@vinnova.se 
 
Administrativa frågor: 
Eva Nyström   
+46 8 473 31 21 
eva.nystrom@vinnova.se 
 
Vinnovas IT-support: 
Tekniska frågor om Intressentportalen 
Tel: +46 8 473 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.2 

 Bakgrund och motiv 
Coronapandemin har drabbat många samhällen hårt och synliggjort brister, 
svagheter och orättvisor i samhället; i våra livsmiljöer, organisationer och system. 
Innovation och utvecklad kunskap behövs för att lösa samhällsutmaningar som 
pågående klimatförändringar, växande sociala klyftor men även för att möta 
trender som förändrade konsumtionsmönster och beteenden, som förstärktes 
under pandemin. Ett möjlighetsfönster har öppnats för att omvärdera hur vi 
människor vill leva, bo och röra oss i samhället men även hur vi gestaltar, bygger, 
förvaltar och använder vår bebyggda miljö.  
 
Beteendeförändringar som ökad näthandel, hemarbete men även demografiska 
förändringar som nya flyttmönster fanns redan innan pandemin men är nu än mer 
aktuella. Pandemin visar även att en snabb omställning av policies, 

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

mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
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affärsmodeller, beteenden, rörelsemönster och en ny, innovativ användning av vår 
bebyggda miljö och infrastruktur är möjlig.  
 
Vi har sett hur mässlokaler byggts om till fältsjukhus, nya mötesplatser i 
närområden skapats utomhus, bilfria gator införts med rekordfart i flera städer i 
världen, butikernas skyltfönster omvandlats till tillfälliga konstutställningar och 
restauranger som bedrivit sin verksamhet utomhus. Dessa är bara några exempel 
på förändringar och initiativ som accelererat sedan mars 2020. Innanför samma 
väggar, gaturum och utemiljöer ryms nu en helt annan tillvaro, nya utmaningar 
och nya möjligheter för många människor.  
 
Ett ökat medvetande kring svagheter i våra samhällen och vår livsmiljö öppnar 
upp för snabbare omställning som ger oss möjligheter till att utmana rådande 
system och förändra våra livsmiljöer och samhällen till att bli mer attraktiva, 
hållbara och inkluderande. Denna utlysning ger en möjlighet att börja arbeta med 
en sådan omställning; den ska ge utrymme för föreställningar om vad 
omställningen kan och bör resultera i och hur den kan genomföras för att uppnå 
framtidens attraktiva livsmiljöer. 
 
Fokus i denna utlysning är omställning av den fysiska miljön, där även 
omställning av policy, affärsmodeller och beteenden kan ingå. 
 
Med koppling till människans livsmiljö syftar vi på koppling till specifika fysiska 
platser men även koppling till olika stadsbyggnadstypologier som exempelvis 
kvartersstad, gator, torg, parker och liknande. Livsmiljöer kan exempelvis vara 
offentliga utomhusmiljöer, offentliga rum inomhus som bibliotek, skolor, 
universitet. Även olika typer av lokaler och bostäder kan omfattas inom denna 
utlysning. Det är dock viktigt att projektet ska syfta till att skapa omställning till 
mer attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer, ha bred relevans och 
potential för spridning och skalning. 
 
Med attraktiva livsmiljöer menas omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer i enighet 
med skriften Politik för gestaltad livsmiljö3. 
 

 Om utlysningen 
Med denna utlysning vill Vinnova möjliggöra för aktörer att ta fasta på de nya 
idéer och förutsättningar som har skapats genom den samhällskris som har pågått 

 
3 Politik för gestaltad livsmiljö (regeringen.se) 
https://www.regeringen.se/4a72ce/contentassets/0c956f9d26224b7f87420fefb50c0d0f/politik-for-
gestaltad-livsmiljo-.pdf 
 

https://www.regeringen.se/4a72ce/contentassets/0c956f9d26224b7f87420fefb50c0d0f/politik-for-gestaltad-livsmiljo-.pdf
https://www.regeringen.se/4a72ce/contentassets/0c956f9d26224b7f87420fefb50c0d0f/politik-for-gestaltad-livsmiljo-.pdf
https://www.regeringen.se/4a72ce/contentassets/0c956f9d26224b7f87420fefb50c0d0f/politik-for-gestaltad-livsmiljo-.pdf
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sedan mars 2020 och kunna tillvarata dem för att ställa om till ett mer hållbart, 
attraktivt och resilient samhälle.   

Att tillvarata hela befolkningens kompetenser och kunskaper är en förutsättning 
för innovation och hållbar samhällsutveckling. En aspekt som Vinnova därför 
följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av 
bidraget, deltar i och har inflytande över projektet (se sida 10 under 
aktörskriteriet).  

Jämställdhet och jämlikhet är även viktiga förutsättningar för hållbar tillväxt och 
återfinns i Agenda 2030, som mål i sig, men även som perspektiv som ska 
genomsyra arbetet med alla mål. Därför bör jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv4 integreras i projektets planering och genomförande5 (se sida 
10 under potentialkriteriet och sida 11 under genomförbarhetskriteriet). 
 
Utlysningens mål är att: 

• nya lösningar med hög potential för omställning till attraktiva livsmiljöer 
utvecklas  

• ny kunskap tas fram som kan omsättas i styrmedel, policys, eller 
beteendeförändringar och affärsmodeller som stödjer eller relaterar till 
omställning till attraktiva livsmiljöer 

• ny kunskap tas fram som kan bidra till utveckling av nya produkter, 
tjänster, affärsmodeller eller processer som rör attraktiva livsmiljöer 

• samverkan uppstår mellan branscher, sektorer och forskningsdiscipliner 
• idéer, kunskap, lösningar och konstellationer kan utvecklas vidare i 

andra nationella och internationella satsningar. 
 

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå 
målen i Agenda 2030. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla 
sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom 
ramen för utlysningens prioriteringar.  

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. 

 

 
4 Jämställdhet avser jämlikhet mellan könen. Jämlikhet avser alla människors lika värde oavsett 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
5 Arbetsmaterial NOVA - för normkreativ innovation | Vinnova 

https://www.vinnova.se/m/med-nova-i-hand/
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3 Vem riktar sig utlysningen till? 
Utlysningen riktar sig till juridiska personer: offentlig och ideell sektor, näringsliv 
och forskningsorganisationer.  
 
Projektet ska ha minst två parter varav en projektpart ska vara behovsägare. Med 
behovsägare menar vi den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand 
om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet.  
 
Projektgruppen ska vara tvärvetenskaplig och adressera flera perspektiv varav tre 
av perspektiven ska vara estetik, hållbarhet och inkludering, med inspiration från 
New European Bauhaus6. Projektparterna ska beskriva sin kompetens inom de 
olika kunskapsområdena i sin ansökan.  
 
4 Vad finansierar vi? 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för 
Vi söker innovationsprojekt som tar fram ny kunskap och lösningar på hur 
omställning till framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut. Innovationsprojekten 
ska ha systemperspektiv och adressera flera perspektiv kopplade till den fysiska 
miljön. Perspektiven estetik, hållbarhet och inkludering, med inspiration från New 
European Bauhaus ska ingå. Det ses positivt på att inkludera ytterligare perspektiv 
som till exempel, policy och affärsmodeller, men då alltid med tydlig koppling till 
den fysiska miljön. 
 
För att illustrera den omställning som projekten tar sig an behöver de tydligt 
beskriva och resonera kring det tillstånd som den fysiska miljön och tillhörande 
systemparametrar som exempelvis policy, affärsmodeller, beteenden har idag, 
utmaningarna med rådande tillstånd, och det önskade resultatet av omställningen 
samt övriga effekter.  
 
Projekten ska involvera behovsägare, inkludera användarperspektiv och kopplas 
till konkreta fysiska platser. Vi efterfrågar projekt som kan ta fram modeller, 
skisser, utformning av prototyper eller demonstration kopplat till fysiska platser i 
städer och samhällen (livsmiljöer).  
 
I denna utlysning finansieras inte projekt som vill utveckla lösningar inom 
mobilitet och fokuserar på fordon och resvanor. Utmaningar kopplade till 
mobilitet och rörelse kan ingå som en del i projekt i denna utlysning, men ska då 
främst adressera utvecklingen av den byggda, fysiska miljön. 
 

 
6 New European Bauhaus : beautiful, sustainable, together. (europa.eu) 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Projekt som beviljas i denna utlysning kan komma att vidareutvecklas i samarbete 
med andra projekt inom en eventuell framtida projektportfölj. 
 

 Stödberättigande kostnader 
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.7 Reglerna styr bland 
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 
bidrag.  
 
Bidrag beviljas med stöd av förordning (2015:208) om stöd till forskning och 
utveckling samt innovation och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014.  De typer av projektaktiviteter som är godkända i denna utlysning 
ska täckas av kategorin Industriell forskning eller Experimentell utveckling, se 
Tabeller över stödnivåer för statligt stöd samt Information om definitioner, 
stödnivåer och tröskelvärden8. 
 
För att bli stödberättigad som litet eller medelstort företag måste företagsstorleken 
styrkas via intyg (Modellförsäkran9) som bifogas ansökan. Om intyg inte bifogas 
så kommer företaget att klassas som ett stort företag. 
 
Projektsökande ska i projektansökan ange om projektet befinner sig inom kategori 
Industriell forskning eller Experimentell utveckling. 
 
Bidrag kan även komma att beviljas med stöd av kommissionens förordning (EU) 
nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse även kallat ”de minimis-
förordningen”. 
 
Innan sådant stöd kan beviljas måste ett intyg om stöd av mindre betydelse10 
skickas in till Vinnova. Detta görs i samband med ansökan. Maximalt tillåtet stöd 
av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste 
beskattningsåren. Läs mer om de minimis stöd på vår hemsida11. 
  

 
7 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/ 
8 tabell-stodnivaer_ny-version_210429_slutlig.pdf (vinnova.se) 
9 Via följande länk går det att läsa mer om hur små och medelstora företag klassas, i dokumentet 
”Så definierar EU små och medelstora företag”. På sidan 46 finns det intyg som ska användas för 
att styrka företagets storlek (Modellförsäkran). Observera att i reglerna definieras företag som 
organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. 
10 Blanketten finns för nedladdning här, under ”Lämna intyg om tidigare bidrag”: Regler för bidrag 
| Statligt stöd till ekonomisk verksamhet | Vinnova 
11 Regler för bidrag | Statligt stöd till ekonomisk verksamhet | Vinnova 

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/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/tabell-stodnivaer_ny-version_210429_slutlig.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/statligt-stod/
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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Projektpart ansvarar för att mottaget stöd inte är för högt eller felaktigt och kan bli 
återbetalningsskyldig om bidraget överstiger vad som är tillåtet enligt reglerna för 
statligt stöd. 
 
Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är 
stödberättigande.  
 
 
 
5 Hur stort bidrag ger vi? 
 
Projekten kan söka minst 1 och högst 5 miljoner kronor i bidrag från Vinnova. 
 
Vinnova finansierar upp till 80 procent av ett innovationsprojekts stödberättigande 
kostnader (se kapitel 4). 
 
För maximala stödnivåer per projektpart läs kapitel 4 med hänvisningar och 
länkar om statligt stöd. 
 
 
6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 
 

• Projektet ska ha minst två projektparter 
• Minst en projektpart ska vara behovsägare  
• Bidrag beviljas endast till svenska organisationer. Med svenska 

organisationer menas även utländska organisationer som har filial eller 
driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska vara hänförliga till 
filialens eller driftställets verksamhet.  

• Projektparter ska vara angivna i Vinnovas intressentportal där budget 
framgår för samtliga projektparter. Det är inte tillräckligt att ange 
projektparter i projektbeskrivningen. 

• Projekttiden ska enligt ansökan vara begränsad till maximalt 24 månader 
• Projektet ska starta tidigast 23 oktober 2021 och senast  

10 november 2021 
• Obligatoriska bilagor enligt kapitel 9 ska bifogas ansökan och följa de 

angivna instruktionerna. Maximalt antal tillåtna sidor ska inte överskridas. 
• Inga andra bilagor ska vara inkluderade 
• Av ansökan ska det tydligt framgå hur stor andel av projektets 

stödberättigande kostnader som beräknas täckas genom medfinansiering 
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7 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 
Potential  

• Projektens förmåga att ta sig an utmaningar där tydlig förflyttning från 
dagens tillstånd till ett framtida är välbeskriven och har systemperspektiv 

• Projektresultatens potential att utveckla lösningar för omställning till 
framtidens attraktiva livsmiljöer utifrån perspektiven estetik, hållbarhet 
och inkludering 

• Projektet har i föreslagen lösning utgått från behovsägare och inkluderat 
användarperspektiv 

• Lösningens samhällsnytta och breda relevans för många människor  
• Projektidéns innovationshöjd i relation till internationell 

spjutspetsnivå/”state of the art” och dess potential att bidra till banbrytande 
och transformativa lösningar för omställning till framtidens attraktiva 
livsmiljöer 

• Projektets potential att bidra till ökad jämlikhet12 
 
Aktörer  

• Behovsägares engagemang i projektet samt övriga projektparters 
engagemang i projektet, inklusive grad av medfinansiering 

• Projektteamets tvärdisciplinära kunskap och kompetens att genomföra 
projektet, inklusive parternas kompletterande kompetenser inom 
perspektiven estetik, hållbarhet och inkludering13  

• Konstellationens förmåga att sprida, nyttiggöra och vidareutveckla de 
idéer, kunskaper och lösningar som genereras i projektet  

• Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på jämställdhet, 
inklusive fördelning av makt och inflytande 

 
Genomförbarhet  

• Projektplanens realism i förhållande till uppsatta mål, metoder, aktiviteter 
och budget  

• De angivna projektparternas delaktighet och relevans i projektets olika 
arbetspaket och aktiviteter 

• Hur väl etiska- och jämlikhetsaspekter integrerats i projektplanen 
• Projektets plan för genomförande ger goda förutsättningar för spridning av 

projektets resultat, samt för implementering och nyttiggörande de idéer, 
kunskaper och lösningar som genereras i projektet 

 
12 https://www.do.se/om-do/vanliga-fragor/fragor-om-diskriminering/vilka-ar-
diskrimineringsgrunderna/ 
13 New European Bauhaus : beautiful, sustainable, together. (europa.eu) 

https://www.do.se/om-do/vanliga-fragor/fragor-om-diskriminering/vilka-ar-diskrimineringsgrunderna/
https://www.do.se/om-do/vanliga-fragor/fragor-om-diskriminering/vilka-ar-diskrimineringsgrunderna/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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• Projektets plan för genomförande visar på hur användarperspektivet 
integreras i projektets genomförande och resultat 

 

 Hur bedömer vi?  
Ansökningarna bedöms i konkurrens. Bedömningen baseras på den elektroniska 
ansökan som lämnats in till Vinnova via Intressentportalen (se avsnitt 9). 
 
I korthet ser beslutsprocessen ut på följande sätt: 

1. Ansökan lämnas in via Vinnovas Intressentportal. 
2. Endast de ansökningar som uppfyller de formella kraven (se kapitel 6) 

kommer att bedömas utifrån bedömningskriterierna (se kapitel 7.1). 
Ansökningarna bedöms av särskilt förordnade bedömare (externa experter 
och Vinnovas sakkunniga handläggare) som vid ett bedömningsmöte 
lämnar sin samlade rekommendation till Vinnova. 

3. Vinnova genomför vid behov telefonintervjuer med företrädare för 
sökande projektkonsortier. Kallelse kan ske med relativt kort varsel, ca en 
vecka innan beslutsdatum. 

4. Vinnova fattar beslut om finansiering av projekt med beaktande av 
bedömarnas rekommendationer. 

5. Vinnova meddelar beslutet till sökande. 
 
8 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag 
kommer beviljas med stöd enligt vad som finns angivet i stycke 4.2. Stödgrunden 
framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. 
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.14 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. 
 
För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda 
villkor:  
 

 
14 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/ 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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Utöver våra allmänna villkor gäller följande särskilda villkor: Projektet ska vara 
representerat av minst två personer, varav projektledaren är den ena, vid de 
programkonferenser eller liknande aktiviteter som Vinnova anordnar under 
projekttiden. Kostnader för medverkan vid sådana aktiviteter är stödberättigande. 
 
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 
bilagor15: 
 

• Projektbeskrivning (enligt mall) 
• CV-bilaga (enligt mall) 
• Intyg om stöd av mindre betydelse16  
• Modellförsäkran  

 
Projektbeskrivningen ska vara på maximalt 10 A4-sidor med 12 punkters text. 
Den ska skrivas på svenska eller engelska och i den obligatoriska mall som finns 
på utlysningens hemsida. Notera att projektbeskrivningsmallen innehåller 
förklaringar, exempel och övrig information för att tydliggöra vad som eftersöks 
under de olika delarna av mallen. Läs dessa anvisningar noggrant.  
 
CV-bilagan ska innehålla CV:n för projektets fyra viktigaste deltagare inklusive 
projektledaren. CV ska skrivas i den obligatoriska mall som finns på utlysningens 
hemsida och får maximalt vara 1 A4 per CV.  
 
Projektbeskrivning och CV-bilaga är obligatoriska bilagor. 
 
Bilaga Intyg om stöd av mindre betydelse är obligatorisk om organisationer söker 
de minimis stod. Se avsnitt 4 ovan mer om de minimis stöd. 
 
Bilaga Modellförsäkran bifogas om ingående projektparter ska klassas som små 
eller medelstora företag. Modellförsäkran fylls i, skannas och bifogas ansökan. Se 
avsnitt 4 ovan för hur du hittar Modellförsäkran. Om försäkran inte bifogas så 
kommer företaget att klassas som ett stort företag. 

 
15 Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från 
pandemin | Vinnova 
16 Regler för bidrag | Statligt stöd till ekonomisk verksamhet | Vinnova 

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/e/framtidens-attraktiva-livsmiljoer-/framtidens-attraktiva-livsmiljoer-2021-01949/
https://www.vinnova.se/e/framtidens-attraktiva-livsmiljoer-/framtidens-attraktiva-livsmiljoer-2021-01949/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
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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. 
 
Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen 
stängt ber vi dig höra av dig. 
 
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran från oss. 
 
 
10 Vem kan läsa ansökan? 
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men vi lämnar inte ut 
uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och 
forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna 
röjs.  
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