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Vad gör vi för att 
främja Urban 
Innovation
Hur fungerar det svenska stödsystemet för kluster 
och testbäddar?
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FINANSIÄR NATIONELL EU-NOD EXPERTMYNDIGHET



Vinnova

Sverige är 
en innovativ 

kraft i en 
hållbar värld

Vinnova 
öppnar upp 

för innovation 
som gör 
skillnad

Vi utvecklar 
förmåga till 

system-
innovation

Vision Mission 2019



Under 2019 beräknas 37 miljarder 
kronor av statsbudgeten gå till 
forskning och utveckling (FoU).

Universitet och 
högskolor; 50%

Vetenskapsrådet; 
18%

Rymdstyrelsen; 3%
Forte; 2%

Formas; 4%

Energimyndigheten; 4%

Vinnova; 8%

Forskningsinstitut; 2%
Sida; 2%

Försvarsmakten; 3%

Övrig; 
6%



From basic research to creating
impact
•

Basic research
Initiated by researchers

Implementation
Creating impact

Needs driven research

Forte

Formas

Vinnova

VR

Energimyndigheten



Innovation?

VAD? Signifikant nytt erbjudande som gjorts 
tillgängligt för användare utanför enheten*

HUR? Signifikant nytt arbetssätt som används 
inom en enhet*

* OECDs definition



Testbäddar

Fotograf: Perry Nordeng
Asta Zero Innovativ strålterapiMax IV



Vad menar vi med en testbädd?

”…en fysisk eller virtuell miljö hos en 
eller flera offentliga aktörer där testare 
kan utföra test av sina lösningar i den 
offentliga aktörens verksamhet. En 
testbädd inkluderar även processer, 
strukturer, kompetenser, nätverk, 
immateriella tillgångar och annat som 
behövs för att testare skall kunna hitta 
(eller hittas av) verksamheten, testa 
och utveckla bättre lösningar åt 
verksamheten.”



Beviljade genomförande-
projekt

Vindkraft i kallt klimat, 
Skellefteå/Arjeplog

Den autonoma 
flygplatsen, Ö-vik

Fjärrstyrda kritiska 
samhällsfunktioner, 

Storuman

Integrerad vård för 
äldre, Norrtälje

Prehospital vård, 
Göteborg

IoT för Samhälls-
utmaningar, Halmstad

Kirurgiska metoder, 
Lund

Digitala arkiv, 
Stockholm

8 beviljade genomförandeprojekt 
(ca 32 mnkr) av 
18 ansökningar (ca 140 mnkr)



Innovation uppstår 
ofta i samverkan

VINNOVA GER FÖRUTSÄTTNINGARNA



Finansieringsmöjligheter 
Testbäddar för samhällets utmaningar
• Öppnar i månadsskiftet nov-dec
• Deadline skicka in ansökan i slutet av februari 2020 
• Beslut och möjlig projektstart början av maj 2020

• De som haft förberedelseprojekt kommer kunna ansöka tidigare i en sluten process

Innovationsplattformar
• Utlysning för de gamla plattformarna (tex Future by Lund, och Malmö) stängde igår. 
• Beslut innan sommaren.
• Utvecklingsarbete pågår för fortsättning.



Finansieringsmöjligheter
IHS – Innovationer för ett hållbart samhälle (med klimatfokus) 
• Öppen med deadline 11 juni
• Beslut och möjlig projektstart oktober 2019

UDI
• Öppnar idag 15 maj
• Deadline för ansökan 29 aug 2019
• Beslut och möjlig projektstart oktober/november 2019

Vinnväxt
• Öppnar sommaren 2020
• Deadline för ansökan under 2021
• Beslut och möjlig projektstart 1 januari 2022



TACK!

Vinnova fb.com/Vinnovase@VinnovaseVinnova.se


