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1 Erbjudandet i korthet
Vinnova vill ge möjlighet till universitet och högskolor att utveckla sin kapacitet
för samverkan i forskning och utbildning. Samverkan är ett medel för att stärka
kvalitet och relevans i forskning och utbildning och bör vara en naturlig och
integrerad del av lärosätenas kärnverksamhet. Vinnova ger därför stöd för de
behov som ledningarna vid lärosätena själva bedömer som de mest strategiska för
att utveckla och/eller följa upp samverkan med omgivande samhälle. Genom att
lärosätena själva definierar och driver utvecklingen ger det goda förutsättningar
för att resultat implementeras och ger positiva avtryck i verksamheten på olika
nivåer.
Samverkan definieras som en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta för
lärosäten och deras olika aktörer. Samverkan med det omgivande samhället ska
ses som integrerad i lärosätenas utbildnings- och forskningsverksamhet.
Utvecklingen av den globala kunskapsekonomin har gett universitet och
högskolor en nyckelroll för Sveriges attraktivitet. Lärosätenas samverkan med
civilsamhälle, offentlig verksamhet och näringsliv är avgörande för lärosätenas
interaktion med det omgivande samhället, både regionalt och nationellt men även
internationellt. Genom att stärka utbytet mellan forskning, utbildning och
innovation kan lärosätena utvecklas och bli mer attraktiva och relevanta för
studenter, forskare och det omgivande samhället.
Viktiga datum:
Sista ansökningsdag: 2017-08-24
Preliminär intervjuperiod: 2017-09-26 – 2017-09-27
Preliminärt datum för beslut: 2017-11-13
Tidigaste datum för projektstart: 2017-11-16
Kontaktpersoner för utlysningen är
Mårten Berg, utlysningsansvarig
Marten.berg@vinnova.se, tel 08-473 31 97
Anna-Carin Ramsten, utlysningsmedlem
Anna-Carin.Ramsten@vinnova.se, tel 08-473 30 78

2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?
Syftet med utlysningen är att ge möjlighet att pröva nya eller utveckla existerande
arbetssätt för att stärka samverkanskapaciteten i forskning och utbildning vid
svenska lärosäten. Projektens resultat och effekter ska kunna sätta bestående och
betydande avtryck i lärosätenas verksamheter efter projekttidens slut utan att
behöva fortsatt projektstöd från Vinnova. Projekten ska ge möjlighet till
gemensamt lärande och kunskapsutbyte för alla lärosäten.
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3

Vem riktar vi oss till?

Sökanden kan endast vara en representant för någon av de 18 skisser som
inkommit till Vinnova den 10 maj och som erbjudits att inkomma med en
fullständig ansökan. Projektledare för fullständig ansökan behöver inte vara den
person som var sökande i skissen.

4 Vad finansierar vi?
Aktiviteter det går att söka finansiering för
Vi finansierar verksamhetsutvecklingsaktiviteter på lärosäten och även hos andra
för projektet relevanta aktörer.
Stödberättigande kostnader
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till verksamhetsutveckling vid
lärosäten omfattas inte av reglerna för statligt stöd. Bidrag till organisationer som
bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av regler om statligt stöd. Reglerna
styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas
genom bidrag.

5 Hur stort bidrag kan vi ge?
Vinnova kan ge finansiering på upp till 100 % av projektets stödberättigade
kostnader. För utlysningen finns avsatt en total budget på 100 miljoner kronor för
åren 2017 - 2019.

6

Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:
• Sökanden kan endast vara en representant för någon av de 18 skisser som
erbjudits att komma in med en fullständig ansökan.
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på
begäran från oss.
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7 Bedömning av inkomna ansökningar
Vad bedömer vi?
Potential - Vad ska projektet bidra till och vad ska uppnås?
• Mervärdet av detta projekt i förhållande till vad som gjorts tidigare eller i
förhållande till aktuellt utgångsläge
• Hur väl bidrar projektet till att stärka de deltagande lärosätenas roll och
profil med avseende på vilka resultat och avtryck som förväntas i
verksamheten
• Trovärdighet i hur resultat från projektet kommer implementeras i
kärnverksamheten och för att bestå efter projektets slut
• Om relevant - vilken potential kan projektet ha för arbetet med
jämställdhetsintegrering
Genomförande - Hur kommer projektet genomföras
• Trovärdighet i planen för genomförande med avseende på aktiviteter,
tidsplan och projektledning
• Trovärdighet i projektets förankring och legitimitet i de deltagande
lärosätenas ledning och kärnverksamhet
• Trovärdig och väl avvägd budget för projektet.
Aktörer - Vilka kommer att delta i projektet
• Motiv för deltagande från respektive part i den föreslagna konstellationen
• Hur väl parternas roll- och ansvarsfördelning ger förutsättningar för ett
lyckat projekt
• Trovärdighet och ambition i planen för lärande mellan lärosätena
Hur bedömer vi?
Bedömningsprocessen har följande steg:
• Ansökningar och bilagor skickas ut till externa bedömare förordnade av
Vinnova
• Vinnova genomför ett möte för gemensam bedömning av samtliga
ansökningar tillsammans med de externa bedömarna
• Representanter för projekten kallas till hearing den 26–27 september.
Hearingen är gemensam för samtliga projekt. Detaljer för genomförandet
kommer att skickas ut i slutet av augusti
• Panelen för bedömning lämnar en rekommendation till Vinnova med
beslutsmotiv och finansiering
• Vinnova fattar beslut om stöd
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8 Beslut och villkor
Om våra beslut
Vinnova kommer med beslutet att lämna en kortare övergripande återkoppling om
de inkomna ansökningarna och ett kort sammanfattande beslutsmotiv till
respektive projekt.
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. Har bidrag
beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli
återbetalningsskyldig.
Villkor för beviljade bidrag
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid
beslutsdatumet. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal,
förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av
resultat.
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

9 Så här ansöker ni
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i vår ansökningstjänst
(Intressentportalen) 1, som nås via vår webbplats. Där laddar ni även upp följande
bilagor:
• Ifylld projektbeskrivningsmall. Mallen finns bifogad utskicket med
utlysningstext den 9 juni
• CV på maximalt 2 sidor bifogas för nyckelpersoner för de deltagande
projektparterna. Viktigt att projekten drivs av personer med en
projektledarkompetens och legitimitet/förankring i såväl ledning och
kärnverksamhet.
Bilagorna, förutom CV-bilagan, ska vara skrivna på svenska eller engelska och får
totalt uppgå till maximalt 10 sidor med Times New Roman 12pt.

10 Vem kan läsa ansökan?
Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar men enligt lag får vi
inte lämna ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar
och forskningsresultat om det kan antas att någon enskild lider ekonomisk skada
om uppgifterna offentliggörs.

1

https://portal.VINNOVA.se/DynFormNet/CreateForm.aspx?BaseType=ansokan&request=2403
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I praktiken innebär det att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar
dem men att vi sekretessbelägger information som bedöms kunna vara till skada
för den sökande om den lämnas ut.
Vinnova avser att göra samtliga ansökningar tillgängliga för alla sökande.
Mer information om sekretessregler finns på vår webbplats.
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