
En utlysning från det strategiska innovationsprogrammet 
BioInnovation

Accelererad substitution – biobaserade 
produkter, komponenter och material



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 30 26
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/



