
   
 

BioInnovation – intressenter och rättigheter 
 
BioInnovation är en branschöverskridande utmaningsdriven satsning för att utveckla starka, 
konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att 
Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. Det finns olika alternativ att anmäla sitt 
intresse och delta i programmet. Välkommen med som intressent! 
 

Utan Statement of Intent:  
Möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev. 
Öppna utlysningar inom innovationsområdet 
från Vinnova, Energimyndigheten och Formas 
kommer att annonseras genom nyhetsbrevet 
och på webbsidan. BioInnovation kommer att 
genomföra allmänna informationsmöten, 
workshops och andra öppna aktiviteter.  
 
Med Statement of Intent, men utan finansiering: 
Utöver ovan ingår prenumeration på nyhetsbrev 
samt förhandsinformation om kommande 
utlysningar, informationsmöten och planerade 
workshops inom utvalda områden. Företräde 
framför andra vid möten där antalet platser är 
begränsat. 

Med Statement of Intent och finansiering:  
Utöver ovan personlig inbjudan till alla 
BioInnovations möten (ej styrelse etc.). Gratis 
deltagande i avgiftsbelagda aktiviteter 
(funktionella mötesplatser). Fri tillgång till 
medlemswebb, rätt att föreslå och besluta om 
inriktning av strategiska innovations- och 
aktivitetsprojekt. Möjlighet att marknadsföra 
sitt engagemang i BioInnovation och använda 
BioInnovations logga i eget material. Rösträtt i 
Generalförsamlingen som beslutar om 
ledamöter i styrelsen och andra organ samt 
beslutar om inriktning för kommande 
verksamhet och vilka områden som ska 
prioriteras.  

 
Generalförsamlingen 
 
Personval: Generalförsamlingen beslutar om 

- Styrelseledamöter och styrelseordförande 
- Ledamöter i Advisory Board  
- Ordförande för vart och ett av de tre Expert Team  
- Ledamöter och sammankallande i valberedningen 

Prioriteringar: Generalförsamlingen prioriterar område(n) för innovationsprojekt 
- Alla röstberättigade har en röst men projektförslag med flest företagsröster prioriteras. 

 
Avgifter 
 
Den som skriver ett Statement of Intent (SoI) garanterar att man deltar i BioInnovation under tiden från 1 
juli 2016 till 30 juni 2018. Ett SoI innebär att man har företräde att utan extra kostnader fortsätta delta i 
BioInnovation under kommande finansieringsperioder. Följande möjligheter finns för alternativa SoI i 
enlighet med Vinnova:s regler om SMF: 
 

• Stora företag: 50 000 kr per år, deltar i Generalförsamlingen med beslutsrätt 
• Små företag (enligt definitionen av SMF, se nedan): 5 000 kr per år, deltar i Generalförsamlingen 

med beslutsrätt 
• Offentliga organisationer (landsting, kommuner m.fl.), universitet, högskolor och forskningsinstitut: 

5 000 kr alternativt 50 000 kr per år (enligt definitionen av SMF), deltar i Generalförsamlingen med 
beslutsrätt 

• Branschorganisationer: Ingen avgift, om minst 3 medlemsföretag betalar intressentavgift och 
deltar då i Generalförsamlingen men utan beslutsrätt 

• Andra organisationer, kluster etcetera: 0 kronor, deltar inte i Generalförsamlingen men har tillgång 
till nätverkets information  

 
För att möjliggöra för stora företag, offentliga verksamheter och forskningsorganisationer med flera vitt 
skilda aktiviteter att kunna engagera sig och representeras av engagerade dotterbolag, avdelningar eller 
institutioner, har man rätt att teckna separata SoI för dessa. Huvudorganisationen ska alltid betala egen 
avgift samt ska dotterbolag, avdelningar och institutioner betala avgift beroende på storlek enligt ovan. 
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