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Förberedelseprojekt 
Impact Innovation 
 
 
 
En utlysning inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma 
satsning Impact Innovation. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. 
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1 Erbjudandet i korthet 
Nu utformas nästa generation strategiska innovationsprogram, Impact Innovation.  
 
Med det här erbjudandet får aktörer i innovationssystemet en möjlighet att 
utveckla det som kommer att utgöra grunden för framtida innovationsprogram.  
 
Ansökan om förberedelseprojekt ska beskriva en  systemförändring och dess 
potential att generera global konkurrenskraft, för Sverige, genom omställning för 
hållbar utveckling. Ansökan ska också beskriva teamets förmåga och plan för 
att engagera och mobilisera relevanta aktörer i förberedelseprojektet, för att kunna 
utveckla ett framtida aktörsdrivet innovationsprogram. Systemförändringen ska 
adressera ett eller flera av följande tre utpekade utmaningsområden: 
 

• God och jämlik hälsa 
• Attraktiva och välfungerande samhällen 
• Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser  

 
Förberedelseprojekten förväntas resultera i konkreta förslag på mål, så kallade 
missions. Förberedelseprojekten ska skapa förutsättningar för ett framtida 
program genom att samla aktörskonstellationer som kan driva omställning i linje 
med föreslagna mission(s). De som ansöker om förberedelseprojekt förväntas ha 
ambitionen att vara med och bilda den samordnande och aktörssamlande funktion 
(motsvarande nuvarande programkontor) som ska driva ett framtida 
innovationsprogram.  
 
Syftet med de framtida innovationsprogrammen inom Impact Innovation är att de 
ska fungera som kraftfulla och aktörsdrivna instrument som mobiliserar aktörer att 
samverka mot gemensamma mål, missions. Programmen ska accelerera 
utvecklingen inom för Sverige strategiskt viktiga områden med bred 
samhällsrelevans Programmen ska integrera strategiska satsningar för stärkt 
internationell samverkan både inom EU och globalt som ger tydligt positiva 
effekter till de missions som formuleras. Det kommer att krävas att programmen 
kan involvera alla relevanta aktörer, finansiärer och expertmyndigheter för att 
målen ska kunna nås.  
 
Inom utlysningen avser vi att finansiera förberedelseprojekt med upp till 1,5 
miljoner kronor för en projekttid på maximalt åtta månader. 
 
 
 
 
 
 

https://www.vinnova.se/m/hallbar-systemforandring/
https://www.vinnova.se/m/missions/
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Följande datum gäller för utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum  1 september 2022 
Sista ansökningsdag  30 november 2022 klockan 14:00 
Senaste beslutsdatum  6 februari 2023 
Projektstart tidigast  6 februari 2023 
Projektstart senast  10 februari 2023  
 
Kontaktpersoner för utlysningen:  
Rebecca Hollertz, utlysningsansvarig 
08-473 3076 
rebecca.hollertz@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. 
 
Kontaktpersoner för satsningen på Energimyndigheten och Formas: 
Louise Staffas, louise.staffas@formas.se 
Elinor Kruse, elinor.kruse@energimyndigheten.se 
 
 
 
2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
Det blir alltmer avgörande att ha aktörsdrivna och kraftsamlande satsningar i takt 
med de snabba samhällsförändringar som pågår nationellt och globalt. Med det 
här erbjudandet vill vi skapa förutsättningar för nya aktörsdrivna och långsiktiga 
innovationsprogram. De framtida programmen ska adressera områden med 
samhällsrelevans för att säkerställa systemeffekter, tydligt bidra till global 
konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling och ha en tydlig uttalad 
riktning, det vill säga missions. Programmen ska kunna driva olika typer av 
insatser och aktiviteter för att stärka eller utveckla nya eller existerande svenska 
styrkeområden genom systeminnovation och forskning samt genom att bygga upp 
och attrahera spetskompetens. 
 
För att uppnå en tydlig riktning har Energimyndigheten, Formas och Vinnova 
identifierat tre övergripande utmaningsområden för satsningen. I ansökan till 

http://www.vinnova.se/
mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/m/missions/
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förberedelseprojekt ska potentialen att uppnå en systemförändring som adresserar 
ett eller flera av de tre utpekade utmaningsområden beskrivas.  
 

 
Figur 1. De tre utpekade utmaningsområdena god och jämlik hälsa, välfungerande och 
attraktiva samhällen samt produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser. 

 
Resultatmål för förberedelseprojekten som finansieras i denna utlysning är:  

• Formulerade missions, det vill säga djärva, ambitiösa, tidsbundna och 
mätbara mål som bidrar till global konkurrenskraft genom omställning för 
hållbar utveckling 

• Engagerat samarbetsparter som kompletterar varandra inför en ansökan 
om att mobilisera och genomföra ett innovationsprogram inom Impact 
Innovation  

• En analys, kopplad till de(n) mission(s) som har formulerats, och som 
inkluderar: 

o Identifierade och värderade utvecklingsvägar, det vill säga 
hypoteser om hur mål ska nås 

o Parter och aktörer som kommer att vara viktiga för att nå målen i 
programmet 

o Hur effekter kan genereras för global konkurrenskraft och 
attraktivitet genom hållbar utveckling 

o Hur internationell kraftsamling ska åstadkommas genom 
finansiering och samverkan inom EU och med länder utanför EU 

 

Systeminnovation för hållbar utveckling 
Förberedelseprojekten förväntas skapa förutsättningar för att framtida program 
som arbetar med innovation med ett systemperspektiv. Med detta menas (bygger 
på Miedzinski et al. 2017):  

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/sites/public-purpose/files/a_framework_for_mission-oriented_policy_roadmapping_for_the_sdgs_final.pdf
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• Internationell spetsforskning och kompetens 
• Nya tekniska lösningar (tekniker, produkter och processer)  
• Fungerande affärs- eller värdemodeller 
• Stödjande infrastruktur och produktionssystem 
• Möjliggörande policy och regelverk 
• Mobilisering och formering av gränsöverskridande aktörsnätverk 
• Tillåtande kultur och omdefiniering av värderingar och normer 

 
 
3 Vad är nästa steg? 
 

 
Figur 2. Bilden visualiserar processen framåt med utlysningen i höst som stänger 30/11 2022, 
mobiliseringsprocessen under våren 2023 och utlysningen om program inom Impact 
Innovation som stänger hösten 2023. Denna process planeras att genomföras ytterligare en 
gång, med en utlysning om förberedelseprojekt som stänger hösten 2025 och 
mobiliseringsprocess våren 2026 och en utlysning om program inom Impact Innovation som 
stänger hösten 2026. 

 Mobiliseringsprocess - arena för aktörsinvolvering  
där nätverk skapas, idéer växer och lärande sker 

Förberedelseprojekten syftar till att bygga grunden för framtidens 
innovationsprogram. För att stärka förutsättningarna för framgångsrika program 
kommer det under våren 2023 organiseras en process för mobilisering. Denna 
mobiliseringsprocess kommer bland annat innehålla en serie seminarier och 
metodstöd för att möjliggöra bredare samarbeten och gemensamt skapa förståelse 
och engagemang för hur komplexa samhällsutmaningar kan lösas. Seminarierna 
kommer exempelvis att inkludera teman som syftar till att öka kunskapen om 
systemperspektiv och missionsorienterat arbetssätt. Vidare erbjuds, öppet för alla, 
en möjlighet att knyta nya kontakter i olika typer av dialogforum. Detta för att 
skapa tillit, engagemang och vidareutveckla nätverk samt utveckla idéer och 
förmågor tillsammans med andra.   

 Impact Innovation - nya innovationsprogram 
Nästa generation innovationsprogram, Impact Innovation, som nu utformas 
bygger vidare på styrkor, erfarenheter och lärdomar från pågående strategiska 

https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/
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innovationsprogram som startade 2013, 2014, 2015 och 2017. För kraftfullare 
effekter ska ett färre antal större program prioriteras inom områden som är 
strategiskt viktiga för Sverige. Dessa program ska arbeta systemorienterat med 
avancerad och banbrytande forskning och innovation. För att nå 
systemförändrande resultat kommer det krävas en variation av olika insatser och 
aktiviteter, som till exempel policylabb, forsknings- och innovationsprojekt, 
forskarskolor, systemdemonstratorer och internationell samverkan.  
 
Utlysningen för ansökan om bildandet av nya innovationsprogram stänger 
preliminärt under hösten 2023. Utlysningen kommer att vara öppen för alla 
aktörskonstellationer, oavsett om man har fått bidrag för ett förberedelseprojekt 
eller inte. Enskilda organisationer eller aktörskonstellationer som genomför 
förberedelseprojekt är inte låsta i den formeringen inför utlysningen i nästa steg. 
Med andra ord kan det tillkomma och lämna aktörer inför ansökan till nya 
innovationsprogram hösten 2023. Energimyndigheten, Formas och Vinnova 
planerar att finansiera högst fem långsiktiga innovationsprogram som kommer 
starta i januari 2024.  
 
Varje program kommer att ha en samordnande och aktörssamlande funktion 
(motsvarande nuvarande programkontor) som ska katalysera, prioritera och driva 
strategiskt viktiga insatser. 
 
En ny utlysning om förberedelseprojekt planerar att öppnas 2025. Den förväntas 
resultera i ytterligare två till fyra innovationsprogram som preliminärt startar 
2027.  
 
4 Vem riktar sig utlysningen till? 
Med det här erbjudandet riktar vi oss till aktörer som vill utveckla och driva ett 
framtida innovationsprogram. I det här erbjudandet har vi inget krav på antal 
parter men deltagande aktörers trovärdighet, förmåga och plan, för att mobilisera 
och engagera relevanta aktörer är en del av bedömningen.  
 
Endast juridiska personer kan vara projektparter. En organisation som är 
projektpart deltar i utformningen av projektet, bidrar till genomförande och delar 
på risken och resultatet i samband därmed.  
 
Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person med säte i Sverige. 
Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som 
har filial eller driftställe i Sverige. Kostnaderna i projektet ska kunna hänföras till 
filialens eller driftställets verksamhet. 
 

https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/
https://www.vinnova.se/m/hur-kan-offentlig-sektor-mota-morgondagens-samhallsutmaningar/smart-policyutveckling/policyutveckling-och-innovation/
https://www.vinnova.se/m/hallbar-systemforandring/
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5 Vad finansierar vi? 
 Aktiviteter det går att söka finansiering för 
De typer av projektaktiviteter som kan ges bidrag till i den här utlysningen ska 
vara av karaktären Genomförbarhetsstudie. 
 
Godkända aktiviteter inom ramen för den här utlysningen är exempelvis: 
 

• Formulera och utveckla mission(s)  
• Analyser som ska ligga till grund för en ansökan till ett framtida 

innovationsprogram  
• Identifiera och engagera aktörer och samarbetsparter  
• Deltagande i mobiliseringsprocessen som finansierande myndigheter 

organiserar. 
 
Vad som inte finansieras i den här utlysningen är exempelvis:  
 

• Projekt som inte har som ambition att lämna in en ansökan till ett 
innovationsprogram 

• Teknisk utveckling  
• Projektförslag som inte adresserar ett eller flera av utmaningsområdena 

 

 Stödberättigande kostnader 
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland 
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 
bidrag. Vilka kostnader som är stödberättigande framgår av dokumentet 
”Anvisning till stödberättigande kostnader”.  
 
Läs mer om regler för statligt stöd på vår webbplats: Regler för bidrag | Statligt 
stöd till ekonomisk verksamhet | Vinnova. Där hittar du även våra allmänna 
villkor för bidrag och en guide till villkoren om stödberättigade kostnader: 
Vinnovas allmänna villkor för finansiering | Vinnova 
 
6 Hur stort bidrag ger vi? 
Bidraget kan maximalt uppgå till 1,5 miljoner kronor per projekt.  
 
Medfinansiering är inget krav för ett projekt i den här utlysningen men den 
maximala stödnivån per projektpart som bedriver ekonomisk verksamhet ges i 
enlighet med regler om statligt stöd. Mer information om stödnivåer finns i 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
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/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/statligt-stod/
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dokumentet Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas 
stödordning”. Stöd till ekonomisk verksamhet ges enligt stödnivån för 
Genomförbarhetsstudie. Bidrag till aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet 
kan även beviljas enligt förordningen om stöd av mindre betydelse (så kallat de 
minimis stöd). 
 
De projekt som finansieras förväntas ha en genomförandetid på åtta månader.  
 
7 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:  
 

• Projektparterna är juridiska personer  
• Ansökan är skriven på svenska eller engelska 
• Ansökan följer de instruktioner som följer av avsnitt 10 

 
Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer.  
 
Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven kommer inte att bedömas, och 
kommer att avslås utan vidare motivering. 
 
8 Bedömning av inkomna ansökningar 
 Vad bedömer vi?  
 
Potential  
(dvs. förberedelseprojektets potential att resultera i en framtida ansökan om 
innovationsprogram som ligger i linje med Impact Innovations syfte och mål). I 
vilken utsträckning ansökan beskriver 

• Potential att genom den beskrivna systemförändringen bidra till lösningar 
inom ett eller flera av de tre utpekade utmaningsområdena 

• Potential att genom systeminnovation bidra till global konkurrenskraft 
genom omställning för hållbar utveckling 

• Strategisk vikt för Sverige samt potentialen att stärka eller utveckla nya 
eller existerande svenska styrkeområden 
 

Aktörer  
(dvs. vilka projektparter och övriga aktörer är och hur samarbetet dem emellan 
organiseras för att genomföra projektet och nå projektets resultatmål). I vilken 
utsträckning ansökan beskriver 

• Aktörernas trovärdighet och förmåga att mobilisera och engagera relevanta 
aktörer för att formulera gemensamma mission(s) 

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/tabell-stodnivaer_ny-version_210429_slutlig.pdf
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• Hur väl kompetens och kapacitet som är avgörande för projektets 
genomförande finns med 

• Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, 
inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män 

 
Genomförbarhet  
(dvs. hur projektet har utformats för att nå sina resultatmål). I vilken utsträckning 
ansökan beskriver 

• Hur väl arbetssätt, organisering och involvering av projektparter och 
relevanta aktörer ger förutsättningar att formulera och förankra relevanta 
gemensamma mission(s) 

• Hur väl aktiviteterna ger förutsättningar att mobilisera och planera för ett 
framtida program, samt engagera samarbetsparter som kompletterar 
varandra inför en ansökan inom Impact Innovation. 

• Projektplanens och budgetens trovärdighet och realism 
 
En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön 
och/eller genusaspekter som är relevanta kopplat till den beskrivna 
systemförändringen. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och 
återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan inte 
till grund för bedömning. Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation 
innebär för dig som söker bidrag från oss.  

 Hur bedömer vi?  
Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som har lämnats in till 
Vinnova via Intressentportalen (se avsnitt 10). De ansökningar som uppfyller de 
formella kraven enligt kapitel 7 utvärderas gentemot bedömningskriterierna i 
avsnitt 8.1 av sakkunniga handläggare på Vinnova, Energimyndigheten och 
Formas, kompletterat med särskilt utsedda externa bedömare, förordnade av 
Vinnova. Den samlade utvärderingen resulterar i en rekommendation, utifrån 
vilken Vinnova, Formas och Energimyndigheten tillsammans avgör vilka 
ansökningar som ska beviljas bidrag.  
 
Vinnova, Formas och Energimyndigheten förbehåller sig rätten att tillämpa ett 
portföljperspektiv vid urvalet av ansökningar som beviljas. 
 
9 Beslut och villkor  
 Om våra beslut 
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. bidrag kan 
beviljas med stöd av artikel 25 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014, 
genomförbarhetsstudie. Bidrag kan även ges enligt förordning (2009:1101) med 

https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/
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instruktion för Verket för innovationssystem. Stödgrunden framgår av beslutet 
och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.  
 
Bidrag till ekonomiska aktörer kan även beviljas enligt förordningen om stöd av 
mindre betydelse (EU nr 1407/2013). Den här typen av stöd kallas också de 
minimis stöd. 
 
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. 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: 
 
1. Följande villkor ersätter § 1.4 i de allmänna villkoren.  
Projektavtal krävs inte i detta projekt, men bör upprättas mellan parterna om det 
bedöms vara lämpligt. 
 
2. Följande villkor ersätter § 7.3 i de allmänna villkoren. Vid information om 
projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet 
har utförts inom Impact Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas 
och Energimyndigheten. Med offentliggörande avses exempelvis publicering och 
muntliga presentationer. 
 
3. Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de tillfällen som 
anordnas av myndigheterna inom mobiliseringsprocessen.  
 
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
 
Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också 
om ni har beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.  
 
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/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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10  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 
bilagor: 
 

1. Projektbeskrivning utformad enligt mall som hämtas från utlysningens 
webbsida. Beskrivningen får maximalt omfatta tio (10) stående A4-sidor. 
Texten ska vara skriven på svenska eller engelska med tolv (12) punkters 
svart text. Hänvisningar till information på webbsidor och liknande 
kommer inte att beaktas. Ansökan ska omfatta alla delar, inklusive följa 
format och innehåll i tabellhuvuden. 

2. CV-bilaga utformad enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida. 
Ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga 
nyckelpersoner i projektteamet. Minst ett CV från varje projektpart. 

Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: Impact Innovation: Var med och 
utveckla framtidens strategiska innovationsprogram | Vinnova 
 
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 har 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. 
 
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran från oss. 
 

11 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.  
 

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/e/forberedelseprojekt/forberedelseprojekt-nasta-generation-2022-01693/
https://www.vinnova.se/e/forberedelseprojekt/forberedelseprojekt-nasta-generation-2022-01693/
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