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Vad ska BioInnovation uppnå?

Vision
Sverige har ställt om till 
en cirkulär bioekonomi 2050

Mission
Skapa de bästa förutsättningarna 
för att öka förädlingsvärdet i den
svenska biobaserade sektorn



Utlysningar

Innovationsprojekt
Systemförändrare

Tematiska projekt
Möjliggörare

Hypotesprövning
Högrisk





Behovet av utlysningen
Marie Johansson och Johanna Mossberg

RISE
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Per Edström

BioInnovation



Volym och tidplan för utlysningen
• Utlysningens volym: 25 Mkr
• Max bidrag per projekt:

o 4 MSEK för FoI-projekt

o 8 MSEK för demoprojekt

• Medfinansiering: 
o Från företag minst motsvarande Vinnovas bidrag för FoI-projekt – högre företagsandel för demoprojekt

• Projekttid: Max 2,5 år
• Projektgruppen: Minst tre parter varav minst två är företag
• Tidplan

o Öppningsdatum: 2022-03-15

o Sista ansökningsdag: 2022-08-23 kl. 14.00

o Senaste beslutsdatum: 2022-10-13

o Projektstart tidigast: 2022-10-13

o Projektstart senast: 2022-11-01



Bakgrund till utlysningen
• Sverige har en ambition om att senast 2045 

inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären

• Hittills har en stor del av arbetet mot denna 
ambition utgått från energisystemet

• För att målet skall nås är det dock viktigt att 
arbetet omfattar hela samhällsystemet, det 
vill säga även omställning av produkter, 
material och komponenter



Finansierade projekt förväntas
• Bidra till att genom storskalig substitution 

öka andelen biobaserade produkter, 
komponenter och material på marknaden

• Fokusera på utfasning av material med stor 
klimatpåverkan 

o Genom utveckling av biobaserade produkter, komponenter 
eller material som ger lika bra eller bättre prestanda än 
existerande material

o Genom att kombinera biobaserade material med andra 
material för optimal funktion genom livscykeln



Målgrupp för utlysningen
• Företag och forskningsutförare som vill 

skapa klimatnytta genom utfasning av 
fossilbaserade material och ta fram 
biobaserade produkter, komponenter och 
material för substitution

• Det kan vara tillverkare, leverantörer, 
produktutvecklare och materialförädlare

• Även universitet, högskolor, 
forskningsinstitut och andra relevanta 
aktörer omfattas av erbjudandet



Aktiviteter det går att söka finansiering för
• Forsknings- och utvecklingsarbete
• Utveckling av produktions- och 

återvinningsprocesser
• Framställning av prototyper för utvärdering 

av funktionalitet och prestanda 

• Utlysningen finansierar inte
o Rent teoretiskt arbete
o Mindre utvecklingssteg av etablerade processer



Kontakt för ytterligare information
Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Per Edström, BioInnovations programchef
010-142 82 44
per.edstrom@bioinnovation.se

Bedömningsprocessen, finansieringsfrågor, juridiska frågor och övriga 
frågor om utlysningens innehåll:
Karoliina Junka, Utlysningsansvarig på Vinnova
08-473 3026
karoliina.junka@vinnova.se

mailto:per.edstrom@bioinnovation.se
mailto:karoliina.junka@vinnova.se


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/accelererad-substitution--
biobaserade-2022-00226/

https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/accelererad-substitution--biobaserade-2022-00226/
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Välkomna med era ansökningar!



"Everything that can be 
made from fossil 
materials, we can  make 
bio-based." 

Johanna Mossberg, RISE, Head of Department
Biorefinery and energy



Ofta fokus på omställning av 
energisystemet

Här - en biobaserad omställning för 
material/komponent/produktflöden! 



https://www.bioinnovation.se/nyheter/lyser-ut-25-miljoner-
for-accelererad-substitution-mot-biobaserade-material/

Byta ut det med hög klimatpåverkan mot biobaserat

https://www.bioinnovation.se/nyheter/lyser-ut-25-miljoner-for-accelererad-substitution-mot-biobaserade-material/


Bioekonomi och cirkulär ekonomi
är två kompletterande krafter i strävan mot en 
hållbar utveckling.



Ansökan till Vinnova
UTLYSNINGSANSVARIG 

KAROLIINA JUNKA



Utlysningstexten

https://www.vinnova.se/e/strategiska-
innovationsprogrammet-
bioinnovation/accelererad-substitution--
biobaserade-2022-00226/

https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/accelererad-substitution--biobaserade-2022-00226/


Vad kan man söka?

• Forsknings- och innovationsprojekt med mål på lägre TRL (3-5)
• Högst 4 miljoner kr och bidraget ska högst vara 50 % av totala 

projektbudgeten

• Demonstrationsprojekt med mål på högre TRL (5-7) 
• Högst 8 miljoner kr och bidraget ska högst vara 40 % av totala 

projektbudgeten



Forsknings- och innovationsprojekt med mål på TRL 3-5

Exempel på möjliga finansieringsfördelningar

Total projektbudget 8 mkr

Vinno
va 3 
mkr

Övrig
a  2 
mkr

Företa
g 3 
mkrVinno

va 4 
mkr

Föret
ag 4 
mkr



Demonstrationsprojekt med mål på TRL 5-7

Exempel på möjliga finansieringsfördelningar

Total projektbudget 15 mkr

Vinno
va 6 
mkr

Föret
ag 9 
mkr

Vinno
va 5 
mkr

Övrig
a  2,5 
mkr

Föret
ag 7,5 
mkr



FAQ - finansiering

• Kan in-kind från företag eller ”övriga” räknas som finansiering?
• Ja*

• Kan in-cash från företag och ”övriga” räknas som finansiering?
• Ja**

* In-kind = stödberättigande kostnader/Vinnovas allmänna villkor
** En aktör som endast finansierar in-cash är inte en projektpart

Finansiering från stiftelser/stipendier räknas generellt inte som 
företagsfinansiering – kontakta oss.



Formella krav

Projektgruppen ska bestå av minst 3 parter 
varav minst 2 är företag

I projektgruppen ska finnas företag med 
verksamhet i Sverige

Projektparterna ska vara juridiska personer



Formella krav

Projektledaren ska vara anställd hos 
en av projektparterna

Ansökan ska innehålla alla 
obligatoriska bilagor



Obligatoriska bilagor

Projektbeskrivning enligt mall

CV-bilaga enligt mall

Projektreferat enligt mall

Skickas till BioInnovation:

Laddas upp i Intressentportalen:



Bedömning

q Potential
q Genomförbarhet
q Aktörer

Bedömningskriterier i utlysningstexten 



23 AUGUSTI 2022
kl 14.00

Sista ansökningsdag

15 MARS 2022
Utlysningen öppnar

13 OKTOBER 2022
Senaste beslutsdatum

… och
tidigast projektstart

1 NOVEMBER 2022
Senaste 

projektstart



Regler och villkor för finansiering

www.vinnova.se
Vinnovas allmänna villkor

& statsstödsregler

Vi svarar gärna 
på frågor!



Intressentportalen
Skapa konto i god tid

Logga in och se vad som ska fyllas i

SISTA ANSÖKNINGSDAG 

23 augusti kl. 14.00.00

Kontakta oss
karoliina.junka@vinnova.se

08-473 30 26

mailto:karoliina.junka@vinnova.se
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