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AVDELNINGEN FÖR INNOVATIONSLEDNING



Skapar möjligheter 
för att pröva nya 

idéer med hög risk 
och hög potential

Presentatör
Presentationsanteckningar
Our return on investment is in terms of growth for Swedish society and increases in social value.Essentially we are funded by the increased tax revenues that result from the growth of successful companies, from the benefits of social innovation, and from excellent research relevant for society.All applications to Vinnova are evaluated on three criteria: Originality, Feasibility and Team. We try to pick that “special something” that could provide a radical impact and, if the project works, would enable either investments of other early-stage actors to help bring the innovation the rest of the way to the market, or create value for the society that utilizes the research results.



Företag ska bli 
internationellt 
konkurrenskraftiga

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vinnova finansierar effekten av innovativa idéer som kommer från företag – utvecklingsprojekt som innebär en hög risk för företaget, men som gör att företaget får bättre förutsättningar att snabbt kunna växa i Sverige (?) om projektet lyckas.För att få finansiering ska man kunna argumentera för att det (troligen) finns en efterfrågan - någon är villig att betala - och inte bara ett behov – någon behöver något.



Vi finansierar projekt –
inte företag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vinnova finansierar inte företag. Ett företag i sig är sällan hundra procent unikt eller innovativt. Men det finns projekt i företag som kan vara unika och innovativa.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi skulle exempelvis inte finansiera företaget Tesla. Det finns många andra företag om gör elbilar. Men ett innovativt högriskprojekt, som gör att just Teslas bilar får en unik konkurrensfördel, skulle vi mycket väl kunna finansiera. Om verksamheten skapade tillväxt i Sverige.



Bidrag – inga lån

Presentatör
Presentationsanteckningar
Pengar från Vinnova är bidrag. Man behöver inte betala tillbaka något.



Innovation Journey

UPPTÄCKA IDÉSKAPA TESTA OCH 
UTVÄRDERA

DEFINIERA PROTOTYPA IMPLEMENTERA

Presentatör
Presentationsanteckningar
discover, define, ideate, prototype, test, implement



Eurostars
Innovationsprojekt i företag
Innovationscheckar
Inkubatorsprogrammet
Social innovation
Innovativa Startups
Innovatörer
Verifiering för tillväxt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vinnova har olika erbjudanden beroende på storlek på företag. Små företag upp till 50 anställda och medelstora upp till 250.Alla ansökningar granskas av (minst) tre oberoende av varandra externa experter: en sakkunnig, en som är kunnig på affärsmodeller och liknande, och en tredje som kan vara antingen eller, beroende på ansökan. Vi anlitar både forskare och personer från industrin/branschen.För att bli extern bedömare måste alla först skriva på ett sekretessavtal, där de åläggs enligt lag att inte offentliggöra något om informationen i ansökningarna och att de inte heller får använda informationen de fått. De måste också anmäla till Vinnova i förväg om det föreligger risk för jäv i någon form i enskilda ansökningar. Vinnova har tyvärr inte möjlighet att ge personlig rådgivning om specifik projekt. Vi kan endast svara på generella frågor som berör utlysningen. Rådgivning ges av andra myndigheter och organisationer exempelvis Almi, Nyföretagarcentrum, Svenska Uppfinnareföreningen, eller någon inkubatorverksamhet.



Verifiering för tillväxt



• Studenter anställda inom akademin
• Verifiera och validera ett forskningsresultat
• Innovationskontor



Stöd till Innovatörer



• Privatpersoner utanför akademin
• Verifiera och validera en idé
• Stödorganisationer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Som med innovationscheckarna kommer man inte att kunna söka hos Vinnova utan hos stödorganisationer.



Vem kan söka?
Organisationer som 
företräder innovatörer.

För vad?
Ge stöd till privatpersoner 
att testa och validera tidiga 
idéer.
Samverkan med andra 
organisationer som 
företräder innovatörer.

Hur mycket?
Maximal sökbelopp är 3 
miljoner kronor.

Organisationer som kan stödja innovatörer, genom att ge 
dessa möjlighet att testa och validera sina tidiga affärsidéer 
utifrån marknad, teknik, konkurrens, mm.
Enskilda innovatörer att i ett tidigt skede fatta beslut om och 
hur man ska gå vidare med sin idé.

Innovatörer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vem kan söka?Det är registreringsdatumet för bolaget hos Bolagsverket som gäller.Det finns möjlighet att söka för dotterbolag till etablerade bolag, om sökande företag inte ägs till mer än 25 % av annat bolag (inte har bildats genom en ”företagskoncentration”) och alla tillgångar för projektet, exempelvis patent, nyttjanderätt av resultat, tillhör det sökande företaget.En filial – ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige – får ansöka om företaget har ett svenskt organisationsnummer. Vi prioriterar dock de projekt som bedöms ha störst potential att skapa tillväxt och samhällsnytta i Sverige. För vad?Utredning av marknadsmässiga förutsättningar och utveckling av affärsmodellerFramtagning av ny kunskap och utveckling av prototyper, demoversioner, proof of concept, …Testning av prototyper och demoversioner i relevanta miljöer och mot marknadUtredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar och utveckling av immaterialrättsliga strategier och skyddHur mycket?Fas 1 är till för att verifiera om idén bakom innovationen håller: om det finns en tillräckligt stor verifierad marknad för idén, om det finns ett specifikt och realiserbart kundbehov, om det finns en tillräckligt stor efterfrågan som kan skapa en hållbar tillväxt i företaget.Fas 2 är till för att vidareutveckla innovationen i projekt som genomförts framgångsrikt i fas 1 och som kan motivera väsentligt förbättrade resultat givet en fortsatt finansiering.I Innovativa Startups har företag möjlighet att få 100 % finansiering av bidragsberättigade och godkända utvecklingsprojekt. En förutsättning för finansiering är att företaget är uppfyller EU-kommissionens förordning 651/2014 artikel 22, som uttryckligen anger att företaget inte får ha delat ut någon vinst till ägarna, oavsett anledning, inte kan få 100 % statlig finansiering.Företag som har intäkter och därmed möjlighet att dela ut vinst, är välkomna att söka i nästa erbjudande Innovationsprojekt i Företag.



Innovatörer
Ideaction AB

Angelr AB
LTU Business + Almi 

Norr

Uppsala Innovation 
Centre AB

Ersättning för 
utgifter upp till 
50 000 kr

Göteborgs 
uppfinnareförening

Stockholm School of
Entrepreneurship

Kvadrat Inkubik AB 

The Paper Province



Innovativa Startups



Vem kan söka?
Onoterade aktiebolag som inte 
köpt annat bolag
Max 5 år gamla
Max 10 anställda 
Ingen vinstutdelning
Max 2 MSEK i oms el bal omsl

För vad?
Affärsmodellering
Prototyper och 
demoversioner
Immaterialrättsliga 
strategier

Hur mycket?
Fas 1: Max 300 000 kr
Fas 2: Max 900 000 kr, 
90 % i bidrag

styrs av EU-kommissionens 
förordning nr 651/2014, artikel 22 Bestäms av VinnovaBestäms av Vinnova

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vem kan söka?Det är registreringsdatumet för bolaget hos Bolagsverket som gäller.Det finns möjlighet att söka för dotterbolag till etablerade bolag, om sökande företag inte ägs till mer än 25 % av annat bolag (inte har bildats genom en ”företagskoncentration”) och alla tillgångar för projektet, exempelvis patent, nyttjanderätt av resultat, tillhör det sökande företaget.En filial – ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige – får ansöka om företaget har ett svenskt organisationsnummer. Vi prioriterar dock de projekt som bedöms ha störst potential att skapa tillväxt och samhällsnytta i Sverige. För vad?Utredning av marknadsmässiga förutsättningar och utveckling av affärsmodellerFramtagning av ny kunskap och utveckling av prototyper, demoversioner, proof of concept, …Testning av prototyper och demoversioner i relevanta miljöer och mot marknadUtredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar och utveckling av immaterialrättsliga strategier och skyddHur mycket?Fas 1 är till för att verifiera om idén bakom innovationen håller: om det finns en tillräckligt stor verifierad marknad för idén, om det finns ett specifikt och realiserbart kundbehov, om det finns en tillräckligt stor efterfrågan som kan skapa en hållbar tillväxt i företaget.Fas 2 är till för att vidareutveckla innovationen i projekt som genomförts framgångsrikt i fas 1 och som kan motivera väsentligt förbättrade resultat givet en fortsatt finansiering.I Innovativa Startups har företag möjlighet att få 100 % finansiering av bidragsberättigade och godkända utvecklingsprojekt. En förutsättning för finansiering är att företaget är uppfyller EU-kommissionens förordning 651/2014 artikel 22, som uttryckligen anger att företaget inte får ha delat ut någon vinst till ägarna, oavsett anledning, inte kan få 100 % statlig finansiering.Företag som har intäkter och därmed möjlighet att dela ut vinst, är välkomna att söka i nästa erbjudande Innovationsprojekt i Företag.



• Svenskt organisationsnummer
• Bidragsbeviljade företag ska vara små, fristående och nystartade

• Små företag

• företag som sysselsätter färre än 10 personer

• omsättning eller balansomslutning mindre än 2 MSEK / år

• Fristående företag

• Mindre ägarandel än 25 procent i ett annat eller andra företag

• Ägs till mindre än 25 procent av ett eller flera företag

• inte ägas till mer än 25 % av fysisk person som äger annat bolag på samma eller angränsande marknad

• Nystartade

• Yngre än 5 år

• Alla tillgångar för projektet, exempelvis patent, nyttjanderätt av resultat, måste tillhöra det sökande företaget.

Formella krav GEBR Artikel 22

Presentatör
Presentationsanteckningar
You must have an existing Swedish corporate identity (company registration number; “organisationsnummer”) in order to submit an application to this call. A “filial” – a foreign company’s branch offices with an independent management in Sweden – may apply if the company has a Swedish corporate identity (company registration number; organisationsnummer).You need a credit check report, that shows whether the company has operated in good standing and whether there are any outstanding warrants or registered claims for unpaid obligations. Vinnova cannot provide funding to companies with major economic problems (large debts, bad credit history, etc.)We give priority to those projects that have the greatest potential for growth in and that create societal benefits for Sweden. A company that does not have operations in Sweden must convincingly describe and justify the public benefit they create in Sweden for eligibility purposes.In the Innovative Startups call, businesses can receive 100% financing for eligible and approved development projects, on condition that the company is younger than five years and have not distributed profits to their owners, for whatever reason. Companies that have an income and have distributed profits, are welcome to apply in our other call for older companies larger with less then 250 employees, where we can fund up to 50% of the costs of innovation development projects.(The legal basis for company eligibility rules regarding this call all come from the EU Commission Regulation No. 651/2014, Article 22.)



• Potential
• Innovationshöjd + internationell marknadspotential + 

hållbarhet + tillväxt i Sverige

• Genomförbarhet
• Är projektplanen realistiskt?
• Jämställdhet?

• Team
• Kommer teamet att klara av att genomföra projektet?
• Jämställdhet?

Vad bedömer vi?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inte nödvändigtvis på en internationell marknad, men vara internationellt konkurrenskraftig – dvs kunna konkurrera med utländska konkurrenter i Sverige.



• Projekten behöver inte vara jämställda från början, men 
de ska ta frågan på allvar och resonera kring den.

Jämställdhet



• Män och kvinnor får lika stor möjlighet att 
påverka hur arbetet leds, styrs och 
utvecklas.

• Säkerställa att idéer kommer både från 
kvinnor och män.

• Män och kvinnor ska ha lika stor chans att 
dra nytta av resultatet från projektet

Jämställdhet



Presentatör
Presentationsanteckningar
Current focus:Research on financial markets and sustainable development.Financial markets are central to achieve sustainable development, but few understand or reward sustainable behaviour on a scale that is sufficient to deliver sustainable development.The problems aren’t all down to individual traders and their choices, but to more overarching problems, such as short-termism and transparency around what banks and pension funds are actually investing in.The aim is to develop new essential knowledge and to make room for innovation is important, like research on peer-to-peer lending or equity crowd funding as inclusive and accessible financial services, representing departures from more traditional financial models.Motives:Increased pressure on the financial markets to measure and manage both positive and negative externalities.Contribute to better decision making among private and public financial institutions.Promote wider cooperation between financial market actors and actors in research and innovation, to achieve the global sustainable development goals.Complex issues requires collaboration between different disciplines to produce results that can be applied to real-world challenges in the financial industry.



1. Utlysning

2. Skriftlig ansökan

3. Externa experter bedömer (min 3 oberoende)

4. Intervju (på rekommendation från bedömarna)

5. ~20 % beviljas

Process

Presentatör
Presentationsanteckningar
All applications are reviewed by (at least) three independent external experts: one specialist in the area, one who has knowledge in business models, and a third that can be either or, depending on the application. We use both scientists and experts from the industry.All external assessors must first sign a confidentiality agreement, where they are legally obliged not to disclose any of the information in the applications, and that they are not allowed to use any information held within. They must also notify Vinnova in advance of reading an application if there is a risk of conflict of interest in any form.All evaluators is certified by Vinnova and have taken a webinar on assessment criteria and how to avoid implicit gender bias.Applications to any of Vinnova’s programs are public documents, but before they are released a confidentiality check is performed according to the Swedish Public Access to Information and Secrecy Act (2009: 400) Chapter 30 § 23. The purpose of this confidentiality check is to remove (black-out) any information that could cause economic loss if the information was disclosed. This law corresponds approximately to a “Non-Disclosure Agreement” common in commercial deals, but is more comprehensive as it also includes personal data and not just company secrets.



Inkubatorprogrammet



• Inkubatorer levererar tjänsterna
• Affärsutveckling, nätverk och 

kompetens till företag och projekt 
genom inkubatorer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nystartade kunskapsintensiva företag med internationell tillväxtpotential



Inkubatorerna…
• Utvärderar årligen drygt 4500 

affärsidéer

• Har cirka 800 företag i sina 
affärsutvecklingsprocesser

• Sysselsätter 5000 personer i 
inkubatorbolagen

• Innefattar uppåt 200 företag 
som årligen attraherar 
riskkapital
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