


Tre roller

FINANSIÄR NATIONELL EU-NOD EXPERTMYNDIGHET



Här finns vi



”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



Forskning som kommer till nytta
OCH ÄR RELEVANT FÖR SAMHÄLLET



Innovation uppstår 
ofta i samverkan

VINNOVA GER FÖRUTSÄTTNINGARNA



Vi ger möjligheten att våga testa
INNAN DET BLIR LÖNSAMT



Urval av satsningar och program



Internationell 
uppkoppling 
och samarbeten



Testbäddar



Strategiska 
innovationsprogram

Sjutton program för samverkan inom 

områden som är strategiskt viktiga för 

Sverige. Finansieras av Vinnova, Formas 

och Energimyndigheten.

SAMARBETE FÖR HÅLLBAR INNOVATION



Strategiska innovationsprogram
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Medtech4Health

Innovair
Smartare 

elektroniksystem

STRIM LIGHTer

InfraSweden 2030

PiiAProduktion2030

IoT Sverige SIO Grafen

RE:Source Drive Sweden

BioInnovation

Viable Cities

Swelife

Metalliska material

Smart Built

Environment



Fordonsstrategisk 
forskning och innovation

• Minska vägtransporternas miljöpåverkan

• Minska antalet skadade och dödade i trafiken

• Stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

SAMARBETE MELLAN STATEN & FORDONSINDUSTRIN



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. 



Innovativa små och 
medelstora företag
Vi stärker forskning och utveckling 

genom att finansiera innovation i tidiga 

skeden och främja nya samarbeten. 



Startups



Innovations-
projekt i företag



Innovationsprojekt i företag

VEM?1. VAD?2.

• Upp till 2 000 000 kr, och 

50% av projektets totala 

budget 

HUR MYCKET?3.

annachiara.brunetti@vinnova.se

SMF med upp till 249 

anställda och 

omsättning/eget kapital.

Utveckla innovativa och 

hållbara produkter, tjänster 

eller processer med stor 

kommersiell potential



Horisont 2020
EU:s ramprogram för forskning och 

innovation. Programmet är världens 

största satsning på forskning och 

innovation och har en total budget på 

cirka 80 miljarder euro. 


