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Tre roller

FINANSIÄR NATIONELL EU-NOD EXPERTMYNDIGHET



”Vinnova har till uppgift att främja 
hållbar tillväxt genom finansiering av 

behovsmotiverad forskning och utveckling 
av effektiva innovationssystem. 



HÅLLBAR TILLVÄXT



Fem prioriterade områden

Smarta städer Nästa generations 
resor och transporter

Cirkulär och 
biobaserad 

ekonomi

Life Science Uppkopplad 
industri och nya 

material



Innovation uppstår 
ofta i samverkan

VINNOVA GER FÖRUTSÄTTNINGARNA



Vinnovas arbetssätt

• Våga experimentera

• Lita på aktörerna

• Stimulera internationell uppkoppling

• Uppmuntra samverkan

• Anta samhällsutmaningar



Finansierade projekt 2017



Innovationsresan



Urval av satsningar och program



Internationell 
uppkoppling 
och samarbeten

Presenter
Presentation Notes
Internationell uppkoppling och samarbeten



J Ä M S T Ä L L D H E T



Strategiska 
innovationsprogram
Sjutton program för samverkan inom 
områden som är strategiskt viktiga för 
Sverige. Finansieras av Vinnova, Formas 
och Energimyndigheten.

SAMARBETE FÖR HÅLLBAR INNOVATION
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Presentation Notes




Strategiska innovationsprogram

2013
2014

2015
2016

Medtech4Health

InnovairSmartare 
elektroniksystem

STRIM LIGHTer

InfraSweden 2030

PiiAProduktion2030

IoT Sverige SIO Grafen

RE:Source Drive Sweden

BioInnovation

Viable Cities

Swelife

Metalliska material

Smart Built
Environment



Utmaningsdriven 
innovation

MED AVSTAMP I  AGENDA 2030

Utmaningsdriven innovation (UDI) är 

programmet för projekt som genom bred 

samverkan vill hitta lösningar för att möta 

vår tids stora globala samhällsutmaningar. 



En Självklar 
Innovationsmiljö

Vi arbetar för att landsting, kommuner,

regioner och myndigheter ska bli en drivkraft för

både utveckling och användning av innovationer.

OFFENTLIG VERKSAMHET



Innovativa små och 
medelstora företag
Vi stärker forskning och utveckling 

genom att finansiera innovation i tidiga 

skeden och främja nya samarbeten. 



Vinnväxt
Vinnväxt främjar hållbar regional 
tillväxt genom att utveckla 
internationellt konkurrenskraftiga 
forsknings- och innovationsmiljöer 
inom specifika tillväxtområden

14 initiativ i programmet



Social innovation
Komplexa samhällsutmaningar som 

klimatförändringar, demografiska 

förändringar, psykisk ohälsa och 

ökande ojämlikhet kräver radikalt nya 

sätt att tänka, samarbeta och agera.

Presenter
Presentation Notes
Över 1000 ansökningar från 2015 till idag100 finansierade projekt



TACK!

Vinnova fb.com/Vinnovase@VinnovaseVinnova.se


	Slide Number 1
	Tre roller
	Vinnova har till uppgift att främja �hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling �av effektiva innovationssystem. 
	Hållbar tillväxt
	Fem prioriterade områden
	Innovation uppstår �ofta i samverkan
	Vinnovas arbetssätt
	Finansierade projekt 2017
	Innovationsresan
	Urval av satsningar och program
	Internationell uppkoppling �och samarbeten�
	Slide Number 25
	Strategiska innovationsprogram
	Strategiska innovationsprogram
	Utmaningsdriven innovation
	Slide Number 30
	Slide Number 32
	Vinnväxt
	Slide Number 38
	Slide Number 40

