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Presentatör
Presentationsanteckningar
Med våra 3 miljarder finansierar vi 4305 projekt under 2018



Vinnovas erbjudande 
för små och medelstora 

företag

Presentatör
Presentationsanteckningar
IntroVinnova har en rad erbjudanden som riktar sig till små och medelstora företag. Hos Vinnova tävlar Sveriges mest spännande företag om finansiering för utveckling av nyskapande varor, tjänster och processer.



Vi utvecklar företagens förmåga 
och möjligheter att genomföra 

forsknings- och innovationsprojekt
i tidiga skeden 

och att nyttiggöra deras resultat

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad letar vi efter? SMF som har innovationsidéer som är nya för marknadenInnovationer och innovativa affärsidéer som är bättre än konkurrerande lösningarFöretag med tidsförsprångFöretag som genom Vinnovas pengar utvecklar sin förmåga att bli mer innovativa Företag med tydligt kommersiellt fokus som kan bli internationellt konkurrenskraftiga



”
Vi hjälper företag att 

våga!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sverige behöver SMF som vågar göra svåra saker! (Öppnar upp för innovation som gör skillnad)Vinnova har en viktig roll i att ge företag muskler att våga!  Vårt uppdrag är att stärka forskning och utveckling i företag i olika utvecklingsskeden. Främjar samarbeten mellan företag Samverkan mellan SME och forskningMöjliggör/stärker internationell uppkopplingVarför? (Vad är målet med att erbjuda finansiering till SMF?)Vi på Vinnova har i uppdrag att se till att Sverige är bäst i världen på innovation. Hos oss söker Sveriges mest innovativa företag finansiering för att realisera sina idéer. Vi sänker risken för företagen så att de kan ta sina idéer till en nivå så att marknaden eller andra finansiärer vågar investera. Vi vill verka för en jämställd och hållbar samhällsutveckling i en global värld.



HÅLLBAR TILLVÄXT



Nationella erbjudanden



2018

279 miljoner
296 beviljade projekt



Innovativa 
startups

Presentatör
Presentationsanteckningar
Innovativa startups Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups vara något för er. Vad kan ni söka för?Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda företagets nya lösning. Vem kan söka?Nystartade, fristående mikroföretag som är yngre än fem år, som inte har delat ut vinst och har en omsättning eller balansomslutning lägre 2 miljoner kronor per år. Hur mycket?I denna omgång kan ni söka 300 000 kronor för utvecklingsprojekt.(Steg 2: 900 000) Vad handlar erbjudandet om? Startupföretag kan söka bidrag för att genomföra ett projekt med hög risk och stor potential som ökar företagets möjligheter att attrahera kunder, kapital eller investeringar. Ni kan söka pengar för att ta ert företag till nästa nivå. Pengarna ska användas för att validera, verifiera och utveckla er affär och den lösning affären bygger på. Det kan till exempel handla om att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda företagets nya lösning.Vi anlitar experter med relevant kompetens som får bedöma projekten. Därefter väljer vi de projekt som bedöms ha högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team, men där företaget är i tidig fas och behöver fylla företaget med innehåll i form av kunskap och tillgångar.De företag som beviljas bidrag i steg 1 och som har slutrapporterat kan sedan söka i steg 2. Där finns det möjlighet att söka bidrag på upp till 900 000 kronor för fortsatt utvecklingsbehov.På bilden, Riteband, beskrivning: 



Innovativa startups

Små, nystartade företag som vill 
växa i Sverige och har en 
innovativ affärsidé som klarar 
sig i internationell konkurrens

VEM KAN SÖKA1.
Validera, verifiera och utveckla 
en affär och den lösning som 
affären bygger på

VAD KAN NI SÖKA FÖR2.
Finansiering i två faser:  

Fas 1: upp till 300 000 kr 

Fas 2: upp till 900 000 kr

HUR MYCKET KAN NI SÖKA3.

anna.edwall@vinnova.se

Öppnar 8 mars

Hösten 2019

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad kan ni söka för?Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda företagets nya lösning. Vem kan söka?Nystartade, fristående mikroföretag som är yngre än fem år, som inte har delat ut vinst och har en omsättning eller balansomslutning lägre 2 miljoner kronor per år. Hur mycket?I denna omgång kan ni söka 300 000 kronor för utvecklingsprojekt.(Steg 2: 900 000)



Innovations-
projekt i företag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Innovationsprojekt i företag: Om erbjudandet:Är ni ett aktiebolag med upp till 249 anställda som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få? Med det här erbjudandet finansierar vi produkter, tjänster eller processer som har stor kommersiell potential och som är nya eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden idag. Vad handlar erbjudandet om?I det här erbjudandet skapar vi förutsättningar för företag att starta och driva projekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få. Vi vill skapa förutsättningar för små och medelstora företag att stärka sin konkurrenskraft genom att ge dem möjligheter att ta sig an utmanande projekt med stor kommersiell potential. Vi vill även verka för en diversifierad och jämställd samhällsutveckling genom att stödja projekt där både kvinnor och män på ett jämställt sätt delar på inflytande samt medverkar aktivt i genomförandet.Projekt som får finansiering ska leda till nya produkter, tjänster eller processer som ha stor kommersiell potential och som är hållbara i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.



Innovationsprojekt i företag

Små och medelstora företag 
med upp till 249 anställda och 
omsättning/eget kapital.

VEM KAN SÖKA1.
Utveckla innovativa och hållbara 
produkter, tjänster eller 
processer med stor kommersiell 
potential

VAD KAN NI SÖKA FÖR2.
Upp till 2 000 000 kr 

och 50% av projektets totala 
budget 

HUR MYCKET KAN NI SÖKA3.

annachiara.brunetti@vinnova.se

Nästa tillfälle hösten 2019

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad kan ni söka för?Utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer. Vem kan söka?Aktiebolag som har upp till 249 anställda och driftställe i Sverige. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen. Hur mycket?Upp till 2 miljoner kronor per ansökningsomgång. Vi kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.



Innovationscheckar
Under utveckling

emelie.falk@vinnova.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
Små och medelstora företag kan söka innovations- och IP-checkar för att utveckla sin affärsverksamhet. Innovations- och IP-checken är ett bidrag på 100 000 kronor. En innovationscheck ska användas till att utvärdera en projektidé i en tidig fas med hjälp av extern kompetens. IP-checken ska användas till att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper i frågor om immateriella tillgångar. Just nu har vi inga erbjudanden för att söka innovations- och IP-checkar.



Stöd till 
innovatörer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stöd till innovatörerI dag har enskilda innovatörer och uppfinnare utan akademisk anknytning begränsade möjligheter att söka finansiering för att testa och validera idéer i tidig utvecklingsfas. Ett flertal aktörer erbjuder stöd i form av rådgivning, men när det gäller praktisk validering i form av t. ex. kontakt med behovsägare, funktionstest, immaterialrätt osv. behövs både finansiering och lämpliga kontakter. Programmet är tänkt att fylla denna lucka genom att med små medel göra det möjligt att arbeta med idéprövning i tidig fas. Med denna finansiering vill Vinnova: Öka möjligheten för enskilda innovatörer och uppfinnare att i tidig fas validera sina idéer avseende teknik- och affärskoncept Stimulera samverkan mellan organisationer för att kunna erbjuda en bred målgrupp av innovatörer och uppfinnare ett flexibelt och effektivt valideringsstöd Främja förnyelse av arbetssätt för att skapa ett effektivt stöd Stimulera individens innovationsförmåga När?2019 Vem kan söka?Enskilda innovatörer och uppfinnare utan akademisk anknytning kan söka stöd via sju särskilt utvalda stödorganisationer. Hur mycket går att söka?Tjänster som motsvarar ett sammanlagt belopp om maximalt 50 000 kr. Stödet söks via sju stödorganisationer. Göteborgs Uppfinnareföreninghttp://uppfinnarlotsen.se/ The Paper Provincehttp://paperprovince.com/innovation/stod-till-innovatorer/ Uppsala Innovation Centre ABhttps://uic.se/upmf/ Stockholm School of Entrepreneurshiphttps://www.sses.se/ventures/validator/ Ideactionhttps://www.vinnova.se/e/innovatorer-2017/ LTU Business ABhttps://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business/Vara-tjanster/Privatpersoner Kvadrat Inkubik ABhttp://www.kvadrat.se/om-oss/inkubik/ Vad kan man söka för?Stöd för test och validering av idéer (affärskoncept) i tidig fas. Stödet omfattar t.ex. rådgivning i patent- eller affärsfrågor, test och validering av funktion, tillgång till nätverk mm. 



Stöd till innovatörer

anna.tegnesjo@vinnova.se

• Göteborgs Uppfinnareförening
http://uppfinnarlotsen.se/

• The Paper Province
http://paperprovince.com/innovation/stod-till-
innovatorer/

• Uppsala Innovation Centre AB
https://uic.se/upmf/

• Stockholm School of Entrepreneurship
https://www.sses.se/ventures/validator/

• Ideaction

https://www.vinnova.se/e/innovatorer-2017/

• LTU Business AB

https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-
Business/Vara-tjanster/Privatpersoner

• Kvadrat Inkubik AB

http://www.kvadrat.se/om-oss/inkubik/

Ta kontakt löpande

http://uppfinnarlotsen.se/
http://paperprovince.com/innovation/stod-till-innovatorer/
https://uic.se/upmf/
https://www.sses.se/ventures/validator/
https://www.vinnova.se/e/innovatorer-2017/
https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business/Vara-tjanster/Privatpersoner
http://www.kvadrat.se/om-oss/inkubik/


Internationella erbjudanden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Horisont 2020Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.Sme- support: www.eusme.seEU:s SME-support… öka medverkan från svenska SME i Horisont 2020. Ett ramprogram med olika inriktningarProgrammet har tre huvudinriktningar (så kallade pelare) inom vilka projekt kan få finansiering, men också fem andra fokusområden som inte ryms inom de tre huvudinriktningarna.�Spetskompetens: En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.Industriellt ledarskap - En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.Samhälleliga utmaningar: Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.Vinnovas roll etc.?



Eurostars
För forskande små- och medelstora 

företag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad kan jag söka medel för?Du kan söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt. Projekt inom life science får göra undantag för kliniska studier. Projekten kan pågå i högst tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer.Vem kan söka?Eurostars vänder sig främst till små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor. Projektet måste koordineras av företaget, men även stora företag, akademi och forskningsinstitut kan delta.Hur mycket kan jag söka?Du kan söka högst fem miljoner kronor. Om projektet saknar ett svensk litet eller medelstort företag kan du söka högst två miljoner kronor.Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag för 50 procent av sina kostnader. Stora företag kan söka bidrag för 30 procent av sina kostnader. Universitet, högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag för 70 procent av sina kostnader.



Eurostars

Minst 2 deltagare från minst två 
Eurostars-länder
(SMF alltid projektledare)

VEM KAN SÖKA1.
Internationella 
innovationsprojekt

VAD KAN NI SÖKA FÖR2.
Upp till 5 000 000 kr med svenskt 
SMF (annars: upp till 2 000 000 kr) 
och upp till
SMF: 50%
Stora företag: 30%
UoH, FI, offentliga aktörer: 70%

HUR MYCKET KAN NI SÖKA3.

lars.nybom@vinnova.se

28 februari samt därefter 12 september 2019

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad kan jag söka medel för?Du kan söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt. Projekt inom life science får göra undantag för kliniska studier. Projekten kan pågå i högst tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer.Vem kan söka?Eurostars vänder sig främst till små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor. Projektet måste koordineras av företaget, men även stora företag, akademi och forskningsinstitut kan delta.Hur mycket kan jag söka?Du kan söka högst fem miljoner kronor. Om projektet saknar ett svensk litet eller medelstort företag kan du söka högst två miljoner kronor.Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag för 50 procent av sina kostnader. Stora företag kan söka bidrag för 30 procent av sina kostnader. Universitet, högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag för 70 procent av sina kostnader.Eurostars – för forskande små och medelstora företag Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30 procent av alla sökande har fått finansiering. Vad kan jag söka medel för?Du kan söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt. Projekt inom life science får göra undantag för kliniska studier. Projekten kan pågå i högst tre år och ska vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer.Vem kan söka?Eurostars vänder sig främst till små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor. Projektet måste koordineras av företaget, men även stora företag, akademi och forskningsinstitut kan delta.Hur mycket kan jag söka?Du kan söka högst fem miljoner kronor. Om projektet saknar ett svensk litet eller medelstort företag kan du söka högst två miljoner kronor.Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag för 50 procent av sina kostnader. Stora företag kan söka bidrag för 30 procent av sina kostnader. Universitet, högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag för 70 procent av sina kostnader.



Runner-up
program



Runner-up program

De 6 högst rankade företagen 
med Seal of Excellence från 
EU Kommissionens SME 
Instrumentet fas 1

VEM KAN SÖKA1.
Förstudie på 6 månader med 
syfte att ta fram en affärsplan för 
scale-up och internationell 
expansion

VAD KAN NI SÖKA FÖR2.
Upp till 500.000 kr 
och 100% av projektets totala 
budget 

HUR MYCKET KAN NI SÖKA3.

peter.lindberg@vinnova.se

Fas 1 - omgångar under 2019
• 13 February
• 07 May 
• 05 September



TINC – Tech Incubator
Acceleratorprogram i  Si l icon Val ley

www.nordicinnovationhouse.com/tinc/ 

Stänger i juni samt december 19

Start up-företag som har lanserat en 
produkt, börjar se kundtillväxt och har 
en skalbar affärsmodell med stora 
internationella ambitioner. Ni ska vilja 
utmana er själva och tänka nytt.

Finansieringen omfattar en kick-off i Oslo 
och fyra veckor på Nordic Innovation House 
i Palo Alto i hjärtat av Silicon Valley

Presentatör
Presentationsanteckningar
TINC 2019 är ett acceleratorprogram vid Nordic Innovation House i Silicon Valley, Innovation Norway och Vinnova. Vad kan man söka för?Fem svenska start up-team erbjuds hjälp med bland annat affärsutveckling, pitchträning, growth hacking, skalningsstrategier, nätverksbyggande och förståelse för kapitalanskaffning. Vem kan söka?Start up-företag som har lanserat en produkt, börjar se kundtillväxt och har en skalbar affärsmodell med stora internationella ambitioner. Ni ska vilja utmana er själva och tänka nytt. Hur mycket?Finansieringen omfattar omfattar en kick-off i Oslo och fyra veckor på Nordic Innovation House i Palo Alto i hjärtat av Silicon Valley.



TACK!

Vinnova fb.com/Vinnovase@VinnovaseVinnova.se
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