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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

Sista dag att  söka 6 mars



Vem kan söka?
Aktiebolag eller 
ekonomisk förening 
med driftställe i 
Sverige. 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

Sista dag att  söka 20 mars



Internationella 
erbjudanden



För företag med egen FoI som vill samarbeta med minst ett land
• Marknadsnära FoI-projekt inom alla områden
• 50% finansiering för SMF
• Max 3-åriga projekt
• Ca 30% beviljandegrad
• Kontakta Vinnova eller EUSMESupport för mer information

Eurostars

Sista dag att  söka 1 mars

Presentatör
Presentationsanteckningar
Eurostars är ett program inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen forskning och utveckling. Inom programmet kan små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt (bottom-up). Koordineras av SMF med egen FoI (forskningsaktörer, industri, offentlig sektor kan delta)I Eurostars får företagen via internationellt samarbete tillgång till ny kunskap, nya samarbeten, samt möjligheter att testa på nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30% av alla sökande har fått finansiering. Vad kan jag söka medel för?Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Projekten kan pågå upp till tre år och vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt. Projektet måste koordineras av ett forskande små och medelstort företag, SMF, men är även öppet för deltagande från akademin och forskningsinstitut.Vinnova finansierar projektkostnaden med maximalt fem miljoner kronor/projekt eller två miljoner kronor/projekt om små och medelstort företag saknas. Den maximala projektlängden är tre år och kommersialisering måste ske senast två år efter avslutat projekt. Följande ersättningsgrader gäller för deltagande organisationer:Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader.Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader.Universitet/högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag motsvarande 70 procent av sina kostnader.När du planerar att skicka in en ansökan till Eurostars bör du ta kontakt med supportkontoret för företag alternativt någon av programmets kontaktpersoner. Dessutom är det viktigt att du kontrollerar reglerna för deltagande - Eligibility Guidelines     , på Eurostars webbplats.Vem kan delta?Projektet ska koordineras av ett forskande små och medelstort företag (där 10 % av omsättningen går till forskning och utveckling, eller alternativt, där 10 % av personalstyrkan är sysselsatt inom forskning och utveckling). För att säkerställa betalningsförmågan hos små och medelstora företag krävs det att företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan. Även stora företag, universitet och forskningsinstitut har möjlighet att medverka i projekten. VINNOVA har också som mål att öka kvinnligt deltagande och öka deltagande från nya aktörsgrupper.�Ansökningsprocess:Identifiera en idé som du vill söka Eurostarsfinansiering för.Kontakta/identifiera internationella samarbetspartners.Ta kontakt med supportkontoret alternativt med någon av de nationella kontaktpersonerna för EurostarsBesök eventuellt samarbetsparter och sök resebidragKontrollera krav och läs anvisningar för hur ansökan skrivs - Application guidelinesSkicka in ansökan till EUREKAs sekretariat i Bryssel. Vänta på bedömningen av ansökanOm ansökan är framgångsrik kommer Vinnova att bjuda in dig att söka finansiering för de svenska parterna hos VinnovaKontakt på Vinnova:Elisabet Nielsen Nationell projektkoordinatorPeter Lindberg ProgramansvarigKarin Aase Bitr. programansvarig, Lars Gustafsson Projekthandläggare IKTLars Nybom Projekthandläggare miljöTero Stjernstoft Projekthandläggare produktion och materialIda Langborg, Projekthandläggare produktion och materialAnna Tegnesjö Projekthandläggare Life Science



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

Fas 1
8 februari
2 maj
5 september
7 november

Fas 2
10 januari
14 mars
23 maj
10 oktober 



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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