
En utlysning från det strategiska innovationsprogrammet 
BioInnovation

Hypotesprövning och 
innovationsupphandling i offentlig sektor



Volym och tidplan för utlysningens Steg 1
• Utlysningens volym: 3 Mkr – totalt för två ansökningsomgångar

• Max bidrag per projekt: 500 000 SEK

• Medfinansiering: 30 % av kostnaderna täcks av projektparterna

• Projekttid: 6 månader

• Projektgruppen: 

o Koordinatorn ska vara en svensk upphandlande myndighet eller enhet. Projektgruppen kan 

bestå av endast denna organisation eller av ytterligare projektparter.

• Tidplan – två ansökningsomgångar
o Sista ansökningsdag: 2022-03-08 resp. 2022-09-06 kl. 14.00

o Senaste beslutsdatum: 2022-04-28 resp. 2022-10-27

o Projektstart tidigast: 2022-05-02 resp. 2022-11-01

o Projektstart senast: 2022-06-01 resp. 2022-12-01



Bakgrund till utlysningen
• Med utlysningen vill BioInnovation 

stimulera offentlig sektor till en högre 
aktivitet och generera nya visionär idéer 
med potential att bidra till och dra nytta av 
övergången till en biobaserad ekonomi.

• Fler aktörer ska i samverkan kunna utveckla 
sin innovationsförmåga och skapa nya 
lösningar som bidrar till hållbar utveckling



Finansierade projekt i Steg 1 förväntas
• Förbereda en innovationsupphandling i form 

av innovationspartnerskap

• Resultera i en annons om 
anbudsansökningar och slutliga 
upphandlingsunderlag



Utlysning i två steg
• Steg 1 innebär att projektet tar ett första 

steg mot ett innovationspartnerskap. 
Detta ska resultera i ett annonsunderlag 
och slutliga upphandlingsunderlag.

• Steg 2 ger i fas A möjlighet att ta in och 
utvärdera anbudsansökningar, 
genomföra förhandlingsfas och 
utvärdera slutliga anbud. I fas B ges 
möjlighet att få större finansiering för 
att teckna avtal om innovations-
partnerskap och gå igenom etapper från 
utveckling till inköp. 

• Steg 2 är endast möjligt att söka för 
projekt som slutrapporterat Steg 1. 



Målgrupp för utlysningen

• Upphandlande organisationer 

(organisationer som lyder under 

upphandlingslagstiftningen) som vill 

genomföra innovationsupphandling i 

form av innovationspartnerskap

• Aktörer som utgör strategiskt stöd 

avseende innovationsupphandling till 

upphandlande organisationer



Aktiviteter det går att söka finansiering för

• Förarbete i form av omvärlds- och 
behovsanalyser samt marknasdialog

• Dialog med marknaden, t.ex. 
Informationsförfrågan / RFI (Request for 
Information)

• Etablering av organisatorisk stöd för 
innovationsupphandling

• Framtagande av annons om anbudsansökningar 
och slutliga upphandlingsunderlag

• Etablering av struktur för implementering av 
resulterande lösning

• Riskanalys och lärande i organisationen



Kontakt för ytterligare information
Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:

Per Edström, BioInnovation
010-142 82 44
per.edstrom@bioinnovation.se

Bedömningsprocessen, finansieringsfrågor, juridiska frågor och övriga frågor om 
utlysningens innehåll:

Anders Holmgren, Utlysningsansvarig på Vinnova
08-473 3213
anders.holmgren@vinnova.se

Kontaktperson angående innovationsupphandlingsfrågor:

Nina Widmark, Vinnova
08-473 30 52
nina.widmark@vinnova.se
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Utlysningen finns på Vinnova.se
Utlysningstexten i sin helhet, BioInnovations
ansökningsguide och länk till 
ansökningsportalen hittar du på Vinnovas
webbplats. 

Länk: https://www.vinnova.se/e/strategiska-
innovationsprogrammet-
bioinnovation/hypotesprovning-och-2021-
03811/
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