
1



2



Hos Vinnova tävlar Sveriges mest spännande företag om finansiering för utveckling av 
nyskapande varor, tjänster och processer.
Ett avslag betyder inte att projektet var undermåligt, utan att det fanns andra som 
rankades högre. 
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Vinnova är Sveriges största finansiär av små och medelstora företag. I genomsnitt får ett 
företag var tredje timme finansiering av oss.
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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.
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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.

6



Pengar från Vinnova är bidrag. Man behöver inte betala tillbaka något.
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Företag som vill växa genom nya smarta idéer, men inte lyckas hitta finansiärer för att 
projektet har för hög risk.
Det är viktigt att skilja på risk och osäkerhet. En risk kan man bedöma. En osäkerhet är 
ett lotteri.
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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.
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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.
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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 affärsmodeller
Framtagning av ny kunskap och utveckling av prototyper, demoversioner, proof of
concept, …
Testning av prototyper och demoversioner i relevanta miljöer och mot marknad
Utredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar och utveckling av 
immaterialrättsliga strategier och skydd
Hur 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 
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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.
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I Innovationsprojekt i företag tillåter reglerna att staten maximalt finansierar 50% av 
kostnaderna i ett innovativt utvecklingsprojekt.
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. 
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Innovationscheckar söks inte hos Vinnova, utan hos tre certifierade stödorganisationer: 
Almi, IUC och Coopanion.
Checkarna kan användas för att exempelvis anlita konsulter, universitet, högskolor, och 
forskningsinstitut.
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Nystartade kunskapsintensiva företag med internationell tillväxtpotential
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Mycket hård konkurrens - internationell spets krävs
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Som med innovationscheckarna kommer man inte att kunna söka hos Vinnova utan hos 
stödorganisationer.
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