
Innovationslots hos Vinnova
2019-02-13

1

Catrin Berglöw, Region Västmanland

Jan Oldebring, Almi Mälardalen

Christer Petersson, Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd



Insatser för stöd av Innovationsprojekt i Västmanland

• Rådgivning och finansiering
• Tätt samarbete mellan 

– Almi 
– Region Västmanland
– Västmanlands Forsknings & Utvecklingsråd

• Varför gör vi detta tillsammans?
– Förenkla för kunden
– Se över Projektets finansiering från idé till kommersialisering
– Mer pang för pengarna
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Rådgivning och bedömning av 
projekt 

Utvärdering av t.ex. 
värdeerbjudande, 
innovationshöjd, risk, 
team, möjlighet till 
kommersialisering mm
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1. Idébeskrivning



Rådgivning och bedömning av 
projekt 

• Verifiering

• Paketering

• Affärserbjudande
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2. Konceptbeskrivning 
(marknad, erbjudande 
och verksamhet)



Rådgivning och bedömning av 
projekt 

• Förstudie/Verifiering

• Utveckling i 3 
delmoment

• Kommersialisering

• Tillväxt

• Internationalisering
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3. Projektuppdelning



Aktiviteter

Vi bygger 
finansieringen på vilka 
aktiviteter som behöver 
göras
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Fördelning av pengar utifrån aktivitet
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Ett finansieringsförslag skapas
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Finansieringsprodukter

• Innovationsstöd Region Västmanland
– 45% av projektkostnadens stödberättigande del, max 

450 000 kr

• Konsultcheck Region Västmanland
– 50% av beviljade kostnader dock max 150 000 kr

• FoU-rådet
– Investering upp till 150 000 kr med royalty-baserad 

återbetalning
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Region Västmanland

FoU-rådet



Finansieringsprodukter

• Förstudiemedel Almi
– Tex. Nyhetsgranskning, marknadsöversikt, prototyp
– 75% av kostnaden men max xx kr, skiljer mellan 

regionerna

• I-Lån
– 300 000 kr som går att möta med egen tid, i sällsynta 

fall 500 000 kr varav 200 000 kr möts med egna 
pengar, amorteringsfrihet under projekttiden

• Microlån
– 200 000 kr, borgen 10%, företagsinteckning

• Företagslån (Tvx)

10

Almi Mälardalen



Finansieringsprodukter

• Titthålsinvestering – Almi Invest
– 300 000 kr konvertibelt lån

• Investering – Almi Invest
– Nyemissioner
– ”Ensamma” eller tillsammans med privat investerare

• Investeringar – VTI
– Nyemissioner
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Almi Invest

VTI



Utbetalning och rapportering
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1/3 förskott 1/3 förskott EfterskottRekvisition



Uppföljning och delrapportering
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Slutrapportering
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Tack för visat intresse!
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