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Ordningsregler

• Ha mikrofonen och video avstängd under hela informationsmötet

• Frågor kan börja ställas i chatten kl.11:30 och kommer att 
besvaras efter presentationen

• Mötet kommer att spelas in



Agenda 

• Vinnovas uppdrag
• Utlysningen (syfte, mål och bakgrund)
• Ansöknings- och bedömningsprocessen (bedömningskriterier)
• Frågor, skriv dem gärna i chatten vid 11.30-tiden



Vinnovas roll

MOBILISERAIDENTIFIERA FINANSIERA



Vi är länken till EU-finansiering
Horisont Europa



Vi utgår från  Agenda 2030 i vårt arbete 



En utlysning inom Vinnovas område 
Hållbar samhällsbyggnad

Hållbar samhällsbyggnad handlar om hur den fysiska och den upplevda miljön planeras, 
byggs, digitaliseras, används och förvaltas, samt om hur denna påverkar både människor 
och biologiska system.
Fokus inom detta område är att minska klimatpåverkan, stärka resiliensen, öka 
resurseffektivitet samt att stärka sociala värden i den fysiska miljön för att skapa trygga, 
attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer.



Utlysningens syfte

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 sedan mars 2020 och kunna 

tillvarata dem för att ställa om till ett mer hållbart, attraktivt och 

resilient samhälle.



Utlysningen mål
• 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 och 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



Bakgrund
Utlysningen adresserar samhällsutmaningar som:

• Pågående klimatförändringar

• Växande sociala klyftor 

• Vi vill även möta trender som förändrade konsumtionsmönster och beteenden, 
förstärkta under pandemin

Utlysningen är inspirerad av EU kommissionens initiativ New European Bauhaus



Livsmiljöer och pandemin



Pandemin och förändringar av städer



Ett möjligheternas fönster – Omställning!



New European Bauhaus
• Det nya EU Bauhaus initiativet kopplar samman EU:s gröna giv 

med vår livsmiljö.

• Alla som bor i EU uppmanas att tillsammans reflektera över och 
bygga en hållbar och inkluderande framtid som är vacker för alla 
våra sinnen.

Initiativet vill bl.a.
• Skapa en bro mellan vetenskapens och teknikens värld 

och konstens och kulturens värld.
• Strävar efter att höja vår livskvalitet – initiativet ska lyfta fram 

värden som enkelhet, funktion och materialens kretslopp utan att 
kompromissa med vårt behov av komfort och skönhet i vår 
vardag.



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

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en


Politik för gestaltad livsmiljö
• fler ska få leva och bo i 

inkluderande, väl 
gestaltade och långsiktigt 
hållbara miljöer



Vi efterfrågar innovationsprojekt:

• som tar fram förslag på hur framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut

• är tvärdisciplinära och framåtblickande

• involverar behovsägare och kopplas till konkreta fysiska platser

• tar fram modeller, skisser, utformning av prototyper eller demonstration kopplat till 
fysiska platser i städer och samhällen (livsmiljöer)



Vem kan söka?

• Offentlig sektor, näringsliv, 
forskningsorganisationer och 
ideell sektor

• Det ska vara minst två 
projektparter 

• En av parterna ska vara 
behovsägare. Med det avses 
en part som själv har behov av 
den lösning som projektet 
ämnar ta fram. 



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

• Viktigt: Regler för  bidrag / Statligt stöd 
till ekonomisk verksamhet

Läs alla länkar och hänvisningar 
utlysningstexten!



Bedömningsprocess

Sista datum 
för ansökan

Granskning av 
formella krav

BeslutBedömning av
ansökningar

Avslag pga
formalia

15 sept 16 sept – 16 okt 23 okt

Projekt får starta 23 OKTOBER men senast 10 NOVEMBER



Formella krav (se kap.6  i utlysningstexten)
• 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



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 jämlikhet

OBS! En helhetsbedömning ligger alltid till grund för Vinnovas slutgiltiga beslut



Vad bedömer vi?
AKTÖRER
• Behovsägares engagemang i projektet samt övriga  

projektpartersengagemang i projektet, inklusive grad av 
medfinansiering

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

• 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

OBS! En helhetsbedömning ligger alltid till grund för Vinnovas slutgiltiga beslut



Vad bedömer vi?
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

• Projektets plan för genomförande visar på hur 
användarperspektivet integreras i projektets 
genomförande och resultat

OBS! En helhetsbedömning ligger alltid till grund för Vinnovas slutgiltiga beslut



Hur ni söker 



Utlysningen på Vinnova.se

Här får du tillgång till de flera viktiga dokumenten:
• Utlysningstext
• Projektbeskrivningsmall, CV-mall 
• Ansökningsformulär
• Blankett för intyg om stöd av mindre betydelse



Utlysningstexten

Texten finns på vår utlysningssida 
Läs mycket noga, allt står där av en 
anledning
Samma underlag som används av 
bedömarna

Länk 



Ansökningsformulär
• Webbformulär som du når när du påbörjar 

ansökan

• Kräver att du har/skaffar ett konto på 
Vinnovas portal: https://portal.vinnova.se

• Formuläret innehåller många fält – börja i tid! 

https://portal.vinnova.se/


Projektbeskrivningsmall
• Laddas ner från utlysningssidan
• Obligatorisk mall - ändra inte formatet!
• Överskrid inte max sidantal (10)
• Innehåller instruktioner och frågor som är tänkta att fungera som stöd
• Ni kan lägga in bilder och figurer i projektbeskrivningen för att 

förtydliga om ni vill
• Hänvisning till webbsidor och annan information kommer inte beaktas



Blankett för stöd av mindre betydelse

• Laddas ner från utlysningssidan

• Max 200 000 EUR de senaste tre åren 
får ha mottagits i stöd av mindre 
betydelse (de minimis)



Frågor
• Frågor om utlysningens innehåll, syfte och mål:
Lejla och  Thomas 
lejla.cengic@vinnova.se thomas.bergendorff@vinnova.se

• För tekniska frågor IT-support:
helpdesk@vinnova.se

• För administrativa frågor:
eva.nystrom@vinnova.se

Våra kontaktuppgifter finns i utlysningstexten. 

mailto:lejla.cengic@vinnova.se
mailto:thomas.bergendorff@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
mailto:eva.nystrom@vinnova.se


Utlysningen stänger 
15 september kl.13:59

• Bli inte en av dem som missar 
deadline med några få minuter!

• Ni kan inte komplettera eller skicka in 
efter kl.13:59

• Alla formella krav måste alltså vara 
uppfyllda när utlysningen stänger

• Även om ni klarmarkerat ansökan kan 
ni hela tiden öppna den och göra 
ändringar fram till stängningen 
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