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Erbjudandet i korthet 

 

Med detta erbjudande vill Naturvårdsverket och Vinnova bidra till ökad, lönsam 

och resurssmart återvinning och återanvändning av plast inom byggsektorn genom 

att finansiera förstudier som genom samverkan har potential att bidra till ett eller 

flera av följande effekter:  

 

• effektiv utsortering av plast från byggsektorn. 

• ökad materialåtervinning genom cirkulära loopar för effektivt nyttjande av 

materialresurser i giftfria cirkulära kretslopp. 

• ökad efterfrågan på återvunnen/återanvänd plast.  

 

Utlysningen riktas till aktörskonstellationer som har konkreta förslag, koncept, 

idéer eller lösningar på hur materialåtervinning av plast i giftfria cirkulära 

kretslopp inom byggsektorn kan öka, och som vill förbereda test och 

demonstration av dessa. Det kan till exempel handla om nya metoder, 

affärsmodeller, tekniska lösningar, nudging, uppföljning eller användning av 

styrmedel. Projekt som finansieras ska vara av karaktären förstudier. De 

förväntas adressera problem utifrån ett systemperspektiv samt bygga på 

samverkan i byggsektorns värdenätverk.  

 

De projekt som beviljas förväntas ha en projekttid på 6-8 månader och en 

projektfinansiering från Vinnova på maximalt 500 000 kronor. Vinnovas bidrag 

kan som högst uppgå till 80 procent av projektets totala stödberättigande 

kostnader. Erbjudandets totala budget är 5 miljoner kronor.   

 

Följande datum gäller för utlysningen: 

Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 

 

Öppningsdatum  2022-03-31 

Sista ansökningsdag  2022-06-14, klockan 14:00 

Senaste beslutsdatum  2022-09-15 

Projektstart tidigast  2022-09-16 

Projektstart senast  2022-10-17  

 

Kontaktpersoner för utlysningen:  

Johan Stenberg, utlysningsansvarig 

08-473 32 23 

johan.stenberg@vinnova.se 

 

Nina Widmark 

08-473 30 52 

nina.widmark@vinnova.se  

 

http://www.vinnova.se/
mailto:johan.stenberg@vinnova.se
mailto:nina.widmark@vinnova.se


 UTLYSNING 4 (12) 

Datum Diarienummer  

[2022-03-28] 
 
Reviderad 

[YYYY-MM-DD] 

[2022-01005]  

 

 

 

 

Carl Ridder 

08-473 31 64 

carl.ridder@vinnova.se 

 

 

Administrativa frågor: 

Helena Claesson Vinnova 

08-473 31 57 

helena.claesson@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. 

 

 

 

 

  

  

mailto:carl.ridder@vinnova.se
mailto:helena.claesson@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
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1 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 

Syftet1 med denna utlysning är att bidra till ett resurseffektivt samhälle genom 

minskad materialanvändning och säkrad tillgång av högkvalitativ återvunnen 

råvara. Vi finansierar förberedelser för test- och demonstrationsprojekt som är 

relevanta för plaståtervinning eller plaståteranvändning, samt stimulerar 

kapacitetsbyggandet och samverkan inom byggsektorns olika värdenätverk. 

 

Inom byggsektorn finns stor potential till ökad materialåtervinning genom 

innovation både inom offentlig och privat verksamhet. Bygg- och rivningsavfall 

är identifierade som flöden med stor potential. Inom regionerna finns en stor 

drivkraft och motivation att arbeta för cirkulära flöden. Samtidigt saknas resurser, 

kunskap, verktyg och samverkan mellan aktörer i byggsektorns värdenätverk, till 

exempel återvinnare och producenter. Konkreta projekt där återvinningsflöden 

testas skarpt är avgörande för att utvecklingen ska gå framåt. För att säkerställa att 

projekten får önskad effekt behöver förslag till lösningar utgå från ett 

systemperspektiv; det vill säga förutsättningarna och utmaningarna i hela 

byggsektorn.  

 

Naturvårdsverket och Vinnova vill bidra till en ökad och lönsam plaståtervinning 

eller plaståteranvändning som bidrar till resurseffektivitet inom byggsektorn. 

Därför vill vi möjliggöra för test och demonstration av exempelvis nya metoder, 

affärsmodeller, tekniska lösningar, nudging, uppföljning och användning av 

styrmedel. För att åstadkomma det krävs insatser i flera delar av olika 

värdenätverk, från produktdesign och insamling till ökad sortering och ökad 

efterfrågan på återvunnen råvara. Detta innebär att privata såväl som offentliga 

organisationer inkluderas i värdenätverket. Samverkan, kultur och värderingar 

utgör viktiga faktorer för att lyckas.  

 

Finansierade förstudier ska ha potential att bidra till följande effekter: 

• effektiv utsortering av plast från byggindustrin. 

• ökad materialåtervinning genom cirkulära loopar för effektivt nyttjande av 

materialresurser i giftfria cirkulära kretslopp. 

• ökad efterfrågan av återvunnen/återanvänd plast.  

 

Vi har identifierat cirkulär design, digitalisering för ökad spårbarhet samt 

styrmedel (regleringar, standarder och efterfrågan) som exempel på möjliggörande 

innovationsområden för att uppnå dessa mål.  

 
1
 Mer om syfte och bakgrund finns att läsa i redovisningen av Naturvårdsverket regeringsuppdrag 

om ökad materialåtervinning av plast, Naturvårdsverkets färdplan för hållbar plastanvändning 

samt Sveriges handlingsplan för plast. 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/4100d340de0745e5993cb8af3476a4c5/ru-oka-materialatervinning-av-plast-211130.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/4100d340de0745e5993cb8af3476a4c5/ru-oka-materialatervinning-av-plast-211130.pdf
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/naturvardsverkets-fardplan-for-hallbar-plastanvandning/
https://www.regeringen.se/492668/contentassets/f629efb66bab423883d608e0f329b19c/sveriges-handlingsplan-for-plast---en-del-av-den-cirkulara-ekonomin.pdf
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En förstudie ska ge följande resultat (det vill säga bidra till följande resultatmål): 

• En systemanalys som ger ökad kunskap om vilka hinder och möjligheter 

som är relevanta för att ert förslag ska kunna bidra till ökad 

materialåtervinning av plast i byggsektorn och identifierar nyckelaktörer 

kopplat till förslaget. 

• Omvärldsbevakning som visar behov och förutsättningar för ert förslag i 

ett lokalt/ regionalt/ nationell/ internationellt sammanhang.  

• En handlingsplan som redogör för hur ert förslag praktiskt ska testas och 

demonstreras i ett fullskaligt projekt.   

• Kapacitetsbyggandet och samverkan inom byggsektorns olika 

värdenätverk. 

 

Projekt förväntas adressera problem utifrån ett systemperspektiv. Ett sådant kan 

beskrivas på flera sätt. Vi har valt en modell bestående av fem förändrings-

dimensioner som i regel behöver utforskas för att systeminnovation ska vara 

möjligt. De fem dimensionerna är:  

• nya tekniska lösningar,  

• fungerande affärs- eller värdemodeller,  

• stödjande infrastruktur och produktionssystem, 

• möjliggörande policy och regelverk, och 

• tillåtande kultur och värderingar.2 

Beroende på karaktären på projektet kan olika mycket kraft behöva läggas på att 

skapa förändringar i dimensionerna. 

Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling.  Genom 

Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och 

förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser 

bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.3   

Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två 

centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt 

till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till 

klimatet och jämställdhetsaspekter. 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 projektet (se sid xx under aktörskriteriet). En 

annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön 

och/eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, 

 
2 Från Miedzinski (2017), presenterad i Miedzinski, M., Mazzucato, M. and Ekins, P. (2019). A 

framework for mission-oriented innovation policy roadmapping for the SDGs: The case of plastic-

free oceans. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Working Paper Series (IIPP WP 

2019-03).  
3 Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: https://www.vinnova.se/m/agenda-

2030/ 

https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
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lösningar och nyttiggörande.4 Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla 

sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger 

frågan inte till grund för bedömning. 

 

2 Vem riktar sig utlysningen till? 

Utlysningen riktas till aktörskonstellationer som har konkreta förslag för hur 

materialåtervinning och -återanvändning av plast ska öka i byggsektorn, och som i 

samverkan vill förbereda ett demonstrations- och testprojekt.  
 

Aktörskonstellationer ska bestå av minst tre parter med filial eller driftställe i 

Sverige. (juridiska personer). 

 

Projekt som finansieras i utlysningen förväntas adressera problem eller 

frågeställningar som rör hela eller flera delar av byggsektorns värdenätverk. Det 

innebär samverkan mellan flera olika typer av aktörer, till exempel inom: 

• industri: små, medelstora eller stora företag,  

• offentlig verksamhet: till exempel kommuner, regioner, offentliga bolag 

• akademi: universitet och högskolor 

• institut 

• organisationer som ansvarar för eller arbetar med regelverk eller 

certifieringar: till exempel branschorganisationer, standardiseringsorgan, 

statliga myndigheter.  

 

Sammansättningen av ett projektkonsortium ska anpassas efter projektets 

specifika förutsättningar men behöver inkludera minst tre projektparter. Projekt 

behöver inte ha med representanter för samtliga aktörstyper. 

 

 

3 Vad finansierar vi? 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för 

 

Naturvårdsverket och Vinnova finansierar aktiviteter som syftar till att utreda och 

ta fram planer för hur offentliga och privata verksamheter kan testa konkreta 

förslag tillsammans med andra aktörer i byggsektorns värdenätverk och expertis. 

 

 
4 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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De typer av projektaktiviteter som kan ges bidrag till ska vara av karaktären 

Genomförbarhetsstudie.5  

 

Godkända aktiviteter inom ramen för den här utlysningen är exempelvis:  

o Utveckla ett förslag inom ett specifikt innovationsområde som är relevant 

för utlysningens effektmål.  

o Identifiera nya samarbetspartners och bygga nätverk med komplementära 

aktörer inom utvalt område.  

o Utvärdera och analysera potentialen för ett fullskaligt projekt samt 

identifiera de resurser som krävs för att genomföra det. 

 

Vinnova beslutar om utbetalning av bidrag till företag i enlighet med regeringens 

förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt 

innovation och Kommissionens Förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 

genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden 

enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den så kallade Gruppundantags-

förordningen, engelsk förkortning GBER). Se stödgrund Genomförbarhets-

studier för denna utlysning. 

 

Projektinitiativ som rör en enskild aktör finansieras inte i denna utlysning. 

Projekten ska adressera problem eller frågeställningar som har ett samhällsintresse 

och är relevanta för fler än den sökande organisationen.  

 

 Stödberättigande kostnader 

Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 

ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd.6 Reglerna styr bland 

annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 

bidrag7. Se vilka kostnader som kan vara stödberättigande i Vinnovas anvisning 

för stödberättigande kostnader8. 

 

 

4 Hur stort bidrag ger vi? 

Den totala budgeten för utlysningen är 5 miljoner kronor.  

 

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

villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf 
6 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/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/20201201-anvisning-till-villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.docx-.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/20201201-anvisning-till-villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.docx-.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.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/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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Bidrag kan som högst uppgå till 80 procent av projektets totala stödberättigande 

kostnader och bidrag per projekt kan som högst uppgå till 500 000 kronor.  

 

Observera att den högsta stödnivån per projekt inte är samma sak som den 

maximala tillåtna stödnivån per projektpart. 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. Detta beror bland annat på organisationens storlek. Dokumentet ”Tabell 

över stödnivåer för statligt stöd” förtydligar vad som gäller för olika stora 

organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet.9  

 

Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den 

stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. Observera att den högsta 

bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den maximala tillåtna 

stödnivån per projektpart. 

 

De projekt som finansieras förväntas ha en genomförandetid på 6–8 månader. 

 

 

5 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 

Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 

 

• Projektparterna är juridiska personer.10 

• Konstellationen ska bestå av minst 3 projektparter vid ansökningstillfället.  

• Projektledaren är anställd hos en av projektparterna.11 

• Ansökan är skriven på svenska eller engelska. 

• Ansökan ska strikt följa de instruktioner som följer av avsnitt 9. 

 

Om dessa krav inte uppfylls kommer ansökan att avslås med hänvisning till att 

formella krav inte är uppfyllda. Ingen övrig motivering kommer att ges. 

 

6 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 

Projektförslagen ska ligga i linje med syfte och mål för utlysningen och bedöms 

utifrån följande kriterier: 

 
9 Se sida 2 i ”Tabell över stödnivåer för statligt stöd”, Regler för bidrag - Statligt stöd till 

ekonomisk verksamhet 
10 Notera att en enskild firma eller näringsidkare inte är juridiska personer. Olika arbetsplatser i en 

organisation (t.ex. olika institutioner på ett universitet) räknas som en projektpart då det är en 

juridisk person. 
11 Se Vinnovas allmänna villkor för rollbeskrivning Vinnovas allmänna villkor för finansiering. 

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/
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Potential (viktas 50 procent) 

(Det vill säga betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas.) 

 

• Det föreslagna projektets potential att bidra till ett eller flera av 

utlysningens önskade effekter12 

• Det föreslagna projektets potential att bidra till utlysnings resultatmål13.  

• I vilken grad det föreslagna projektet är relevant för aktörer utanför den 

angiva projektkonstellationen. 

• I vilken utsträckning projektet och dess tänkta resultat skiljer eller 

positionerar sig mot redan existerande lösningar och större satsningar 

inom området. 

 

Aktörer (viktas 25 procent) 

(Det vill säga vilka projektparter och övriga aktörer är och hur samarbetet dem 

emellan organiseras för att genomföra projektet och nå projektets resultatmål.) 

 

• I vilken grad aktörskonstellationen i förstudien innehåller de 

organisationer och de nyckelkompetenser som behövs för att projektet ska 

bli framgångsrikt samt engagemang och aktiv samverkan mellan ingående 

aktörer. 

• Trovärdighet och förmåga att bygga en ändamålsenlig konstellation för ett 

kommande test- och demonstrationsprojekt med god förankring i de frågor 

som projektet möter. 

• Projektledarens förmåga och engagemang att leda projektet. 

• Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 

könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 

och män. 

 

 

Genomförbarhet (viktas 25 procent) 

(Det vill säga hur projektet har utformats för att nå sina resultatmål.) 

 

• I vilken utsträckning projektplanen och budget är realistisk och 

ändamålsenlig i förhållande till projektets mål.  

 
12 Effektiv utsortering av plast från byggindustrin; ökad materialåtervinning för effektivt nyttjande 

av materialresurser och ökad efterfrågan av återvunnen/återanvänd plast  
13 Ökad kunskap om vilka hinder och möjligheter som är relevanta för att ert förslag ska kunna 

bidra till ökad materialåtervinning av plast i byggsektorn; omvärldsbevakning som visar behov och 

förutsättningar för ert förslag i ett lokalt/ regionalt/ nationell/ internationellt sammanhang och en 

handlingsplan som redogör för hur ert förslag praktiskt ska testas och demonstreras i ett fullskaligt 

projekt i linje med utlysningens syfte.   
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• I vilken grad projektet engagerar och involverar behovsägare, användare 

och relevanta kravställare och möjliggörare utanför projektkonsortiet.  

• Hur väl jämställdhetsaspekter har integrerats i projektplanen. 

 

 Hur bedömer vi?  

Bedömningarna sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. De ansökningar 

som uppfyller de formella kraven enligt kapitel 5 utvärderas gentemot 

bedömningskriterierna i avsnitt 6.1 av sakkunniga handläggare på Vinnova, av 

Vinnova förordnade, kompletterat med särskilt utsedda externa bedömare. Den 

samlade utvärderingen resulterar i en rekommendation, utifrån vilken Vinnova 

fattar beslut. 

 

 

7 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 

De typer av projektaktiviteter som kan ges bidrag till i den här utlysningen ska 

vara av karaktären Genomförbarhetsstudie.   

 

Vinnovas 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. Eventuell vetenskaplig publicering ska 

ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.15 

 

För alla projekt som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande 

särskilda villkor:  

• Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de 

programseminarier och -konferenser som Vinnova sammankallar till under 

projekttiden. Kostnad för sådan medverkan 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.  

 
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/ 
15 Microsoft Word - Anvisning för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (vinnova.se) 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/anvisning-for-oppen-tillgang-till-vetenskapliga-publikationer.pdf
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8 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 

bilagor16: 

 

• En projektbeskrivning enligt obligatorisk mall, maximalt 7 sidor. 

• CV för huvudsökande samt andra nyckelpersoner i projektet enligt CV 

obligatorisk mall, maximalt 1 sida/person. 

 

I Vinnovas intressentportal kommer ni även fylla i en fråga som adresserar kön 

och- eller genusperspektiv för projektet. Denna fråga är obligatorisk att besvara 

för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”.  

 

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 bekräftelse 

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. 

 

Observera att ansökan skall vara inne senast kl. 14.00 den sista 

ansökningsdagen. När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan 

endast ske på begäran från Vinnova. 

 

9  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 om det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna 

röjs.  

 

 
16 Mallar för bilagorna hittar du på utlysningens hemsida 

 
 

http://www.vinnova.se/
https://portal.vinnova.se/DynFormNet/CreateForm.aspx?BaseType=ansokan&request=3497

