
Vinnova-utlysningar med
intresse för SMF



EUREKA-kluster medfinansiering:
SMART – Avancerad tillverkning, hösten
2018
Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt inom följande områden:

- Bearbetning av material och produkter.

- Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem på komponent- och systemnivåer.

- Digital eller virtuell fabriksdesign, datainsamling och hantering, drift och planering, från realtid till långsiktiga
optimeringsmetoder.

- Människa-maskinsamarbete som förstärker människors roll i tillverkningen.

- Hållbara processer och system.

- Kundanpassad tillverkning genom att involvera kunder i värdekedjor, från produktprocessdesign till tillverkning.

Utlysningen stänger 19 november (kommer fler)

https://www.vinnova.se/e/eureka-kluster-medfinansiering/smart-avancerad-tillverkning-hosten-2018/



Produktion 2030 – Utlysning 11
Erbjudandet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad
hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Detta är utlysning
nummer elva inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

- Konsortier ska utgöras av minst tre företag och minst två forskningsaktörer.
Endast universitet, högskola och forskningsinstitut kan vara bidragsmottagare.

- Kravet på medfinansiering från industriföretagsparter är minst 50 procent.

Öppnar 22 oktober och stänger 21 januari

https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-for-produktion-
2030/sip-produktion2030-utlysning-11/



Innovationsprojekt företag 2018
https://www.vinnova.se/e/innovationsprojekt-i-foretag-2018/innovationsprojekt-i-
foretag-hosten-2018/

Utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor
eller demoversioner av tjänster och processer.

Aktiebolag som har upp till 249 anställda. Företaget ska kunna visa att de kan stå
för sin del av finansieringen.

Upp till 2 miljoner kronor per ansökningsomgång. Vi kan finansiera upp till 50
procent av projektets stödberättigande kostnader.



Innovativa startups steg 1 våren
2019
- Teknisk och marknadsmässig validering av innovationen

- Utveckling av prototyper och demoversioner

- Utredning av skydd och immaterialrätt

Vem kan söka:

- Aktiebolag eller ekonomisk förening yngre än fem år

- som inte delat ut vinst

- som har försäljning understigande 2 miljoner kronor per år.

Länk: https://www.vinnova.se/e/innovativa-startups/steg-1-varen-2019/



Innovationscheckar
Nu kan små och medelstora företag söka innovations- och IP-checkar för att
utveckla sin affärsverksamhet.

En innovationscheck ska användas till att utvärdera en projektidé i en tidig fas med
hjälp av extern kompetens. IP-checken ska användas till att ta fram en strategi för
hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper i
frågor om immateriella tillgångar. Innovations- och IP-checken är ett bidrag på max
100 000 kronor.

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/annan-finansiering/innovations--och-ip-
checkar-fran-vinnova/



Informationsmöte om utlysning för
samarbetsprojekt Sverige-Tyskland
Välkommen till informationsmöte om en ny utlysning där Vinnova finansierar
samarbetsprojekt mellan svenska och tyska företag med upp till 499 anställda.

När: 6 november kl. 10.30

Vinnova och tysk motpart, AiF Projekt GmbH, erbjuder nu en möjlighet till
projektfinansiering för SMF-samarbetsprojekt i en ny utlysning. Tyskland som
beskrivs som Europas ekonomiska motor och en av världens största
industrinationer, har ett visat ett stort intresse för och synergier inom SMF-
samarbete länderna emellan.

Länk: informationsmote-om-utlysning-for-samarbetsprojekt-sverige-tyskland



Innovationssamarbete mellan
Sverige, Sydkorea och Finland
Marknadsnära samverkansprojekt inom alla tekniska områden där projektet leds av
ett forsknings- och innovationsdrivande mindre eller medelstort företag (SMF)

Små och medelstora företag (SMF), akademi och stora företag. Projektet måste
ledas av ett forsknings- och innovationsdrivande SMF.

Utlysningen stänger 28 februari 2019

https://www.vinnova.se/e/eurostars-2-medfinansiering/innovationssamarbete-
sverige-sydkorea-finland/



Eurostars https://www.eurostars-
eureka.eu/



Vinnova fb.com/Vinnovase@VinnovaseVinnova.se


