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Vem som också är med från teamet



HÅLLBAR TILLVÄXT

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem



The next decade will NOT be 
business as usual

Foto: Anders Hellberg, Wikimedia Commons,  
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Presentationsanteckningar
”Innovation är viktigaste än någonsin” – DarjaClimateDemography



Source: Stockholm Resilience Center
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Ska denna bild stå här?



Programmet
Innovationsprojekt 
i företag (IPF)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett av Vinnovas erbjudande för SMF. SMF utgör en betydande del av den svenska näringslivet, när det gäller antal företag och antal anställda, och kan därför bidra till förnyelse och en större dynamik i näringslivet. Vi vill som en del av vårt uppdrag stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag och främja deras konkurrenskraft, attraktivitet och långsiktighet.Vi gör detta genom att finansiera aktiviteter som har förutsättningar att främja ekonomisk utveckling samt bidra till ett hållbart samhälle. Detta kan ske dels som en avkastning på den investering vi gör med offentliga medel och dels för att hållbarhet öppnar upp för nya möjligheter och kan leda till ökad attraktivitet, ökade investeringar samt ökade vinster.



”SMF ska våga starta och bedriva 
innovationsprojekt

i utvecklingsskeden där annan 
finansiering är svår att få

INNOVATIONSPROJEKT I FÖRETAG

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tidiga utvecklingsskeden där risken fortfarande är för stor och annan finansiering är svår att få
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IPF – hösten 2019

ÖPPNAR
8 OKT 2019

ANSÖK SENAST
3 DEC 2019

KL. 14:00

BESLUT
25 MAR 2020

Bli inte den som ringer kl. 14:05 och vill skicka in ansökan via mejl



Produkter, tjänster eller processer som

Nya eller väsentligt bättre än det som 
redan finns på relevant marknad 
(nationell eller internationellt)

ÄR INNOVATIVA

Nationellt eller internationellt

HAR STOR KOMMERSIELL 
POTENTIAL I linje med något eller några av 

målen för hållbar utveckling enligt 
Agenda 2030

ÄR HÅLLBARA

I P F  – h ö s t e n  2 0 1 9  

Vad vi finansierar

Projektstart tidigast 26 mars 2020 dock senast 1 juni 2020
Projektavslut senast 31 december 2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/https://www.globalamalen.se/for-foretag/



”Mitt projekt/företag har ingen 
tydlig hållbarhetsfokus.

Kan jag söka ändå?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samt: ansökningskonsulter



I P F  – h ö s t e n  2 0 1 9  

Vad vi finansierar, fort.

Exempel
• Ta fram underlag inför ett större utvecklingsprojekt 
• Ta fram ny kunskap, utveckla en första fungerande prototyp, genomföra demonstration, 

pilotarbete eller testning och validering
• Utföra en så kallad Freedom to Operate-analys (FTO)

Vi  f inansierar

UTVECKLINGSAKTIVITETER



I P F  – h ö s t e n  2 0 1 9  

Vad vi finansierar, fort.
OBS!

Relevanta marknadsmässiga förutsättningar 
ska vara utredda och tydligt beskrivna i 
projektansökan. 
Företaget bör ha god kännedom om konkurrenssituationen, ha identifierat kunder, validerat 
kundbehovet, identifierat tänkbara samarbetspartner samt utvecklat en hypotes om 
affärsmodell

(företaget kan fortsätta att validera sina hypoteser tillsammans med potentiella kunder och 
samarbetspartner under projektets genomförande)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi finansierar inte utredning av marknadsmässiga förutsättningar inför utvecklingsprojektet (till exempel identifiera kunder, kundbehov, samarbetspartners och konkurrenter eller utveckla affärsmodeller) arbete med immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckling av immaterialrättsliga strategier och skydd (med undantag för FTO-analyser) rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter (dvs. aktiviteter som kan förväntas ingå i ordinarie produktutveckling). Detta gäller även om ändringarna kan innebära förbättringar marknadsföring och försäljning, ordinarie affärsutveckling (till exempel lansering av befintligt erbjudande på ny marknad), löpande drift, investeringar i utrustning/verktyg, kvalitetssäkring, certifiering eller motsvarande (till exempel CE-märkning) samt utbildningsinsatser och kurser. 



UPP TILL 

2 MILJONER
KRONOR

OCH 50% AV FÖRETAGETS STÖDBERÄTTIGANDE 
KOSTNADER

I P F  – h ö s t e n  2 0 1 9  

Hur stort bidrag vi ger

BEROENDE PÅ FÖRETAGSSTORLEK OCH FÖRESLAGNA AKTIVITETER

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bidrag, ej lån



AB MED UPP TILL

249 ANSTÄLLDA
• svenskt driftställe

• nettoomsättning alternativt eget kapital till minst 25 procent 
av projektets totala budget

• projektledaren anställd eller firmatecknare

I P F  – h ö s t e n  2 0 1 9  

Vem kan söka

KRAV

KRAV

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att säkerställa företagets förmåga att finansiera sin del sin del av projektkostnaden kräver vi att bolaget kan uppvisa en nettoomsättning eller ett eget kapital som uppgår till minst 25 procent av den totala projektkostnaden 



”Kan vi ha samarbetspartner eller 
konsulter?

Kostnaden måste ha uppkommit under projekttiden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samt: ansökningskonsulter



 RELEVANS
 POTENTIAL (Ekonomisk + Hållbarhet)
 GENOMFÖRBARHET
 AKTÖRER (Kompetens + Roller och ansvarsförsdelning)

I P F  – h ö s t e n  2 0 1 9  

Bedömning av ansökningar
BEDÖMNING

I KONKURRENS
ENLIG T 4 KRITERIER



 RELEVANS 

 POTENTIAL 

 Ekonomisk potential

 Hållbarhetspotential

 GENOMFÖRBARHET

 AKTÖRER

 Kompetens

 Roller och ansvarsfördelning

I P F  – h ö s t e n  2 0 1 9  

Bedömning av ansökningar, fort.
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Presentationsanteckningar
Återstår att förklara vem som är bedömare, hur de jobbar osv



 RELEVANS (AVGÖRANDE, ej viktat)

 POTENTIAL  (TOT 60%)

 Ekonomisk potential (40%)

 Hållbarhetspotential (20%)

 GENOMFÖRBARHET (20%)

 AKTÖRER (TOT 20%)

 Kompetens (10%)

 Roller och ansvarsfördelning (10%)

I P F  – h ö s t e n  2 0 1 9  

Bedömning av ansökningar, fort.

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



”Kan vi få veta vilket betyg 
som vår ansökan fick?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samt: ansökningskonsulter



”I ert avslagsmeddelande hänvisar ni till 
kriteriet Genomförbarhet som svagast

…men den är väl bara 20% av 
bedömningen?!?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samt: ansökningskonsulter



I P F  – h ö s t e n  2 0 1 9  

Hur vi bedömer
OMRÅDES-/BRANSCHVIS BEDÖMNING
I KONKURRENS

4 BEDÖMARE
PER ANSÖKAN MINS T
BEDÖMARNA ÄR SÄRSKILT FÖRORDNADE AV VINNOVA OCH ARBETAR UNDER SEKRETESS

DE PROJEKT SOM BEDÖMS BÄST UPPFYLLA UTLYSNINGENS KRITERIER GÅR VIDARE I 
URVALSPROCESSEN OCH KALLAS TILL EN INTERVJU



Vad som händer efter den 3 december 

Här hör vi 
av oss

Här hör vi 
av oss

Här hör vi 
av oss

FEB 20203 DEC 2019 DEC 2019 25 MAR 2020

Sammanställning och 
eventuella kompletteringar

Urval till intervjuer

Presentatör
Presentationsanteckningar
December: formella avslag ELLER infomejl till de som går vidare�Januari: kallelse till intervju ELLER infomejl till de som rekommenderats avslag�mars: Formella beslut till samtliga (förutom formella avslag)



Ny utlysningssida

https://bit.ly/2VKZo3W



Tips

VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ 
NÄR JAG SÖKER?
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Presentationsanteckningar
Ett av Vinnovas erbjudande för SMF. SMF utgör en betydande del av den svenska näringslivet, när det gäller antal företag och antal anställda, och kan därför bidra till förnyelse och en större dynamik i näringslivet. Vi vill som en del av vårt uppdrag stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag och främja deras konkurrenskraft, attraktivitet och långsiktighet.Vi gör detta genom att finansiera aktiviteter som har förutsättningar att främja ekonomisk utveckling samt bidra till ett hållbart samhälle. Detta kan ske dels som en avkastning på den investering vi gör med offentliga medel och dels för att hållbarhet öppnar upp för nya möjligheter och kan leda till ökad attraktivitet, ökade investeringar samt ökade vinster.



”Börja i god tid!

DOKUMENT, PORTALEN, FORMELLA KRAV

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samt: ansökningskonsulter



”Läs utlysningstexten/-sidan

SVAREN FINNS OFTA DÄR



”Var tydlig och konkret

BUZZWORDS HJÄLPER INTE



”Ha med er både jämställdhets- och 
hållbarhetsaspekter när ni utformar 

projektet

ÄR DET "PÅKLISTRAT" I EFTER HAND SÅ SYNS DET TYDLIGT



”Omvärldsbevakning och "State of
the art"

BESKRIV DITT PROJEKT I FÖRHÅLLANDE TILL VAD SOM REDAN FINNS



”Vi gör inga förhandsbedömningar av 
projektidéer

MEN VI SVARAR GÄRNA PÅ FRÅGOR KRING ANSÖKNINGSPROCESSEN



Frågor?



TACK!

Vinnova fb.com/Vinnovase@VinnovaseVinnova.se

innovationsprojekt@vinnova.se
#VinnovaIPF


	Innovationsprojekt �i små och medelstora företag �Utlysning hösten 2019
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Programmet�Innovationsprojekt �i företag (IPF)
	SMF ska våga starta och bedriva innovationsprojekt �i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få�
	Utlysning�Innovationsprojekt �i små och medelstora företag – hösten 2019
	Bildnummer 8
	�Produkter, tjänster eller processer som�
	Mitt projekt/företag har ingen �tydlig hållbarhetsfokus.��Kan jag söka ändå?
	Vi finansierar�UTVECKLINGSAKTIVITETER
	Bildnummer 12
	UPP TILL �2 MILJONER�KRONOR
	AB MED UPP TILL�249 ANSTÄLLDA
	Kan vi ha samarbetspartner eller konsulter?
	BEDÖMNING�I KONKURRENS�ENLIGT 4 KRITERIER
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Kan vi få veta vilket betyg �som vår ansökan fick?
	I ert avslagsmeddelande hänvisar ni till kriteriet Genomförbarhet som svagast��…men den är väl bara 20% av bedömningen?!?
	IPF – hösten 2019 �Hur vi bedömer
	Vad som händer efter den 3 december 
	Ny utlysningssida
	Tips��Vad behöver jag tänka på �när jag söker?�
	�Börja i god tid!
	�Läs utlysningstexten/-sidan
	�Var tydlig och konkret
	Ha med er både jämställdhets- och hållbarhetsaspekter när ni utformar projektet
	�Omvärldsbevakning och "State of the art"
	�Vi gör inga förhandsbedömningar av projektidéer
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32

