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En utlysning från det strategiska innovationsprogrammet 
BioInnovation

Möjliggörande teknologier och processer för 
biobaserade produkter



Kort om BioInnovation



SweLifeInnovair

LIGHTerSwedish Mining Innovation

MedTech4Health

Smartare  
Elektroniksystem

Metalliska Material Produktion2030 PiiA

Grafen Internet of Things

INFRASweden2030 Re:SourceDrive Sweden Smart Built Environment Viable Cities

Strategiska 
Innovation-
program



Vad ska BioInnovation uppnå?
Vision

• Sverige har ställt om till 
en cirkulär bioekonomi 2050

Mission

• Skapa de bästa förutsättningarna 
för att öka förädlingsvärdet i den
svenska biobaserade sektorn



Utlysningar

Innovationsprojekt
Systemförändring

Systemdemonstratorer

Tematiska projekt
Värdekedjeutveckling

Prototyper

Hypotesprövning
Radikala idéer
Hög potential

BioInnovations utlysningar:
https://www.bioinnovation.se/utlysningar-bioinnovation/

Pågående och avslutade projekt:
https://www.bioinnovation.se/projekt/

https://www.bioinnovation.se/utlysningar-bioinnovation/
https://www.bioinnovation.se/projekt/


Om Hypotesprövning – Steg 1 och 2
• Steg 1

Projekt som fångar upp nya visionära 
idéer som har potential att väsentligt 
bidra till och dra nytta av övergången till 
en biobaserad ekonomi. En eller flera 
hypoteser testas och avrapporteras 
under en kortare tid. 

• Steg 2
Avrapporterade Steg 1-projekt erbjuds 
söka större finansiering för att under två 
år arbeta vidare kring en bekräftad 
hypotes. 



Steg 1 är ständigt öppen – avläses 2 g/år

• Sista dag för att lämna in ansökan i kommande ansökningsperioder:

• Ansökningar görs via Vinnovas portal

2023-03-07,
kl. 14.00

2023-09-05, 
kl. 14.00

Steg 2 genomförs som en 
riktad utlysning till behöriga

2024-03-05, 
kl. 14.00

Notera: Exakta datum för stängning kan ändras något – det är alltid utlysningstexten på Vinnovas hemsida som gäller.



Andra förutsättningar

Steg 1 Steg 2

Max bidrag per 
projekt

500 kkr 4 000 kr

Medfinansiering 50 % 50 %

Projekttid 6 mån 2 år

Projektgrupp Minst 2 parter 
varav 1 företag

Minst 3 parter 
varav 2 företag
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Volym och tidplan för utlysningen
• Utlysningens volym: 25 Mkr

• Max bidrag per projekt:
o 4 MSEK för FoI-projekt

o 8 MSEK för demoprojekt

• Medfinansiering: 
o Från företag minst motsvarande Vinnovas bidrag för FoI-projekt – högre företagsandel för demoprojekt

• Projekttid: Max 2,5 år

• Projektgruppen: Minst tre parter varav minst två är företag

• Tidplan
o Öppningsdatum: 2022-11-15

o Sista ansökningsdag: 2023-03-28 kl. 14.00

o Senaste beslutsdatum: 2023-05-18

o Projektstart tidigast: 2023-05-22

o Projektstart senast: 2023-08-22

Notera: Exakta datum för öppning och stängning kan ändras något –

det är alltid utlysningstexten på Vinnovas hemsida som gäller.



Bakgrund till utlysningen
• Framställning av konkurrenskraftiga 

produkter från bioråvara förutsätter nya 
eller vidareutvecklade resurs- och 
kostnadseffektiva processer

• Höga produktionskostnader med 
existerande teknik hämmar idag både 
producenter och senare led i 
värdekedjan från satsningar på 
biobaserade alternativ

• Processer som säkrar rätt och stabil 
produktkvalitet trots variationer i 
bioråvarans sammansättning och 
kvalitet är ytterligare en viktig aspekt

• Effektivt råvaruutnyttjande och 
cirkularitet är viktiga aspekter för valet 
av produkter och processer



Finansierade projekt förväntas
• Ta fram nya eller vidareutvecklade 

resurs- och kostnadseffektiva processer 
för en cirkulär bioekonomi

• Skapa förutsättningar för ökad mängd 
biobaserade produkter på marknaden

• Bygga på en idé som redan validerats i 
laboratorium eller liten pilotskala

• Verifiera processen/tekniken i en skala 
som företag anser relevanta för beslut 
om implementering i produktionsskala

Foto: Emil Nordin



Målgrupp för utlysningen

• Behovsägare i form av tillverkare, 

leverantörer och användare av 

biobaserade material, produkter 

och tjänster

• Även universitet, högskolor, 

forskningsinstitut och andra 

relevanta aktörer omfattas av 

erbjudandet



Aktiviteter det går att söka finansiering för
• Forsknings- och utvecklingsarbete
• Verifiering i en skala som företag anser 

relevanta för beslut om implementering i 
produktionsskala 

• Framtagande av beslutsunderlag för 
uppskalning som innebär rimligt 
risktagande för aktörer längs värdekedjan

• Utarbetande av roadmap för användning 
av resultaten och vidare uppskalning

• Utlysningen finansierar inte
o Rent teoretiskt arbete
o Mindre utvecklingssteg av etablerade processer
o Utveckling på TRL 8 och TRL 9

Foton: Erik Cronberg, Axelina Kull 



Kontakt för ytterligare information
Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:

Per Edström, BioInnovations programchef
010-142 82 44
per.edstrom@bioinnovation.se

Bedömningsprocessen, finansieringsfrågor, juridiska frågor 
och övriga frågor om utlysningens innehåll:

Karoliina Junka, Utlysningsansvarig på Vinnova
08-473 30 26
karoliina.junka@vinnova.se

mailto:per.edstrom@bioinnovation.se
mailto:karoliina.junka@vinnova.se


Utlysningen finns på Vinnova.se
• Utlysningstexten i sin helhet, 

BioInnovations ansökningsguide och 
länk till ansökningsportalen hittar du 
på Vinnovas webbplats. 

• Länk: 
https://www.vinnova.se/e/strategisk
a-innovationsprogrammet-
bioinnovation/mojliggorande-
teknologier-och-processer-2022-
01978/

https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/mojliggorande-teknologier-och-processer-2022-01978/


Välkomna med era ansökningar!
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