
Informationsmöte:
Ett stärkt innovationsstöd för 

social innovationer
Andréa Råsberg och Judit Wefer

Team Social innovation
20 juni 2018 Vinnova



Källa: Årsredovisning 2017, valuta: kronor 

3,1miljarder 
investerade Vinnova i forskning och 

innovation 2017



Vi stärker organisationers 
innovationsförmåga 



Vad betyder Agenda 2030 för Vinnova?







1. Finansiering av sociala innovationer

2. Effektmätning och alternativa 
finansieringsmodeller

3. Utveckla förutsättningar för och spridning av 
ny forskning och kunskap

4. Etablera/stärka sociala innovationsfrämjare 

5. Lösa policyutmaningar 
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Utveckla räckvidd och arbetssätt,
tjänster, nätverk och expertkunskap i 
syfte att kunna ge ett effektivt stöd till 
sociala företag.

Etablera nya samarbeten, 
processer, och verktyg för att stödja 
sociala företag.

Utveckla plattformar/testbäddar för 
att öka förutsättningar för sociala 
innovationer att komma till 
användning i samhället.

Etablerade 
innovationsfrämjare; 
inkubatorer, innovationskontor
och andra organisationer som vill 
skapa bättre förutsättningar för 
sociala innovationer att utvecklas 
och komma till användning i 
samhället.

Samverkan med andra aktörer 
välkomnas.

Vi tar emot ansökningar för 
projekt på 2 år med sökt belopp 
inom spannet 1- 4 miljoner 
kronor. 

Möjlighet till följdfinansiering efter 
2 år.

Max stödnivå 60%.



• sociala innovatörer som söker stöd för att utveckla och testa 
sociala innovationer

• enskilda personer/konsulter som vill arbeta med 
innovationsstöd. 

Aktiviteter som täcks av Tillväxtverkets utlysning om att utveckla 
socialt entreprenörskap riktad mot regionalt utvecklingsansvariga 
aktörer kommer inte att finansieras.

Vi vänder oss inte till…

!



Potential Genomförbarhet Aktörer

Se utlysningstext för utförligare beskrivning!

Vad letar vi efter?



Vinnova finansierar som mest 60% av projektets budget!

• Offentlig verksamhet och Forskningsorganisationer (inklusive 
universitet och högskolor) som deltar i sin icke-ekonomiska 
verksamhet kan få bidrag med upp till 60 procent av sina totala 
stödberättigande kostnader.

• Förutsatt att resultaten får omfattande spridning kan bidrag till övriga 
organisationers totala stödberättigande kostnader ges enligt nedan:

Små organisationer: upp till 60 procent 
Medelstora organisationer: upp till 50 procent 
Stora organisationer: upp till 40 procent

Stödnivåer – vad innebär max 60%?



”4.2 Effektmätning och mätindikatorer”



Ansök på vinnova.se







Koordinator? Projektpart?

CV? Budget?



• Projektparter är juridiska personer 

• Projektet genomförs under två år 

• Projektets sökta belopp ligger inom spannet 1–4 miljoner kronor

• Ansökan har gjorts i webformuläret genom ansökningsportalen 
som nås via Vinnovas websida. Ansökan ska lämnas in senast 
klockan 14.00 den 11 september 

• Ansökan följer våra mallar och innehåller obligatoriska bilagor 

• Ansökan är skriven på svenska eller engelska

Förutsättningar för att vi ska bedöma 
ansökan

!



Viktiga datum

Ansök senast
11 september 

14.00

Ev. intervjuer
16-17 oktober

Beslut 
meddelas

8 november

Tidigast 
projektstart
9 november



socialinnovation@vinnova.se

Fråga oss! Men…läs instruktionerna: börja redan nu 
med att titta i Intressentportalen och titta igenom 
ansökningsmallen – där finns många svar!





            

Uppdrag att stödja utvecklingen 
av socialt entreprenörskap och 
sociala företag
2018-2020



Regeringsuppdraget

Tillväxtverket ska identifiera och genomföra insatser 
som bidrar till att stimulera tillväxt hos sociala företag 
och stärka utvecklingen av och kunskapen om sociala 
entreprenörer och sociala företag i hela landet. 

Tillväxtverket ska särskilt prioritera att: 

Stärka kunskapen om socialt företagande  

Stärka sociala entreprenörers affärsutveckling

Kartlägga finansieringsmöjligheter för sociala företag 
och ta fram långsiktig plan för finansiering 



Planerade insatser

Kartläggning och analys av finansiering för sociala 
företag
Klart dec 2018 

Affärsutveckling för sociala företag
Planering 2018

Utveckla förutsättningarna för sociala företag
Utlysning riktad till regioner 2018. 
Steg 1: Förstudie som resulterar i handlingsplan 2018
Steg 2: Genomförandeprojekt. 2019-2020



Regionernas uppdrag
Vad ska de göra? 
19 regioner kommer att ta fram handlingsplaner för att stärka socialt företagande i 
sin region. 12 av dessa arbetar sedan 2016 med fokus på arbetsintegrerande sociala 
företag. 

Stärka marknaden genom att utveckla regioner och kommuners kunskap om 
socialt företagande och förbättra deras kapacitet att nyttja de sociala 
företagens tjänster. 

Insatser för att stärka de sociala entreprenörernas/företagens affärssamverkan 
med övriga näringslivet.

Insatser som bidrar till förbättrad tillgång till rådgivning och affärsutveckling för 
sociala entreprenörer och företag.



Hur komplettera varandra?

Vi har informerat regionerna om Vinnovas utlysning 
och att det är viktigt att stämma av varandras 
insatser.

Tillväxtverket informerar regionerna om vilka projekt 
som får finansiering av Vinnova efter den 8 nov. 

Regionerna lämnar in sin ansökan om genomförande 
av handlingsplaner den 30 nov. Projektstart feb 2019

Regionernas roll: Samordna och koordinera för att 
skapa bättre förutsättningar för socialt 
entreprenörskap.  



Carin Persson, Tillväxtverket
carin.persson@tillvaxtverket.se 

Tack! 



Frågor?



Välkomna till 
Innovationstorget!

Team Social innovation
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