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Hos Vinnova tävlar Sveriges mest spännande 
företag om finansiering för utveckling av 

nyskapande varor, tjänster och processer.



• Företag som utvecklar nyskapande varor, 
tjänster eller processer med potentiella 
konkurrensfördelar

• Företag med tydligt kommersiellt fokus som 
kan bli internationellt konkurrenskraftiga

• Företag som befinner sig i utvecklingsfaser 
där annan finansiering är svår att få

• Företag där vår finansiering har en avgörande 
betydelse för projektets genomförande

Till vilka riktar vi oss?



Nationella 
erbjudanden

Internationella 
erbjudanden

Möjligheter i 
övriga Vinnova-
program

Våra erbjudanden



• Innovativa Startups

• Innovationsprojekt i företag

• Innovationscheck

• Inkubatorsprogrammet

Nationella 
erbjudanden



Vem kan söka?
Onoterade aktiebolag och 
ekonomiska föreningar 
med max 49 anställda 
och en omsättning under 
2 miljoner kronor per år.

För vad?
Vi finansierar både 
affärsmodellering och 
framtagning av prototyper 
och demoversioner.

Hur mycket?
Finansiering erbjuds i två 
faser. I fas 1 kan man 
söka upp till 300 000 
kronor och i fas 2 upp till 
en miljon kronor.

Innovativa Startups



Vem kan söka?
Aktiebolag och 
ekonomiska föreningar 
med maximalt 249 
anställda

För vad?
Utvecklingsprojekt med 
krav på egen finansiering 
(planering inför samt 
genomförande av 
utvecklingsprojekt)

Hur mycket?
Upp till 2 miljoner i 
bidrag

Innovationsprojekt i företag



Internationella 
erbjudanden



SME-instrumentet Horisont 2020
Finansiering från EU



• Vinnovas supportkontor vägleder i ansökan
• Två erbjudanden

o Genomförbarhetsstudie 50 000 euro (fas 1)
o Innovationsutveckling och demonstration 0,5-2,5 miljoner euro (fas 2)

• Beviljade företag erhåller affärscoaching utan kostnad
• Mycket hård konkurrens - internationell spets krävs

SME-instrumentet Horisont 2020



Resultat: 
PulpEye & Yubico

https://youtu.be/VKvU6ych1hA

https://youtu.be/P7ptCxuywxY

https://youtu.be/VKvU6ych1hA
https://youtu.be/P7ptCxuywxY


www.vinnova.se

Vi stärker Sveriges innovationskraft för 
hållbar tillväxt och samhällsnytta

Sveriges innovationsmyndighet
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