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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
Systemförändring

Systemdemonstratorer

Tematiska projekt
Värdekedjeutveckling

Prototyper

Hypotesprövning
Radikala idéer
Hög potential

BioInnovations utlysningar:
https://www.bioinnovation.se/utlysningar-bioinnovation/

Pågående och avslutade projekt:
https://www.bioinnovation.se/projekt/

https://www.bioinnovation.se/utlysningar-bioinnovation/
https://www.bioinnovation.se/projekt/




Behovet av utlysningen
Sören Östlund

KTH
BioInnovation Team of Experts



Behovet av utlysningen
• Framställning av konkurrenskraftiga 

produkter från bioråvara förutsätter nya eller 
vidareutvecklade resurs- och 
kostnadseffektiva processer.

• Höga produktionskostnader med existerande 
teknik hämmar idag både producenter och 
senare led i värdekedjan från satsningar på 
biobaserade alternativ.

• Processer som säkrar rätt och stabil 
produktkvalitet trots variationer i 
bioråvarans sammansättning och kvalitet.

• Effektivt råvaruutnyttjande och cirkularitet är 
viktiga aspekter för valet av produkter och 
processer.



Vad vill vi åstadkomma?

Processer och produkter som
• på ett resurseffektivt sätt uppgraderar biobaserade råvaru-, bi- och 

restströmmar, i termer av energi-, råmaterial-, vatten- och 
kemikalieanvändning.

• reducerar behovet av fossilbaserade material.
• fasar ut fossilbaserade material, avfall, svinn och föroreningar i 

anpassade applikationer.
• möjliggör ändamålsenlig, effektiv och miljösäker återvinning och 

återanvändning av resurser.



Exempel
Resurs- och kostnadseffektiva applikationer och teknologier, från enskilda 
processteg till integrerade processer, och från råvara till färdig produkt, 
inklusive återanvändning och/eller återvinning, t. ex.

• fraktionering av bioråvaruströmmar och/eller upprening av produkter för 
återanvändning och/eller återvinning.

• framställning av kemikalier, polymerer, material, proteiner m.m. från 
biomassa eller restströmmar från biomassabaserad produktion. Processerna 
kan vara kemiska, biokemiska eller fysikaliska. 

• framställning av produkter/system inom textil, förpackningar, byggmaterial, 
drivmedel, kemikalier, engångsartiklar och komponenter i tillverkande 
industri.
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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: 2022-11-15

o Sista ansökningsdag: 2023-03-28 kl. 14.00

o Senaste beslutsdatum: 2023-05-18

o Projektstart tidigast: 2023-05-22

o Projektstart senast: 2023-08-22

Notera: Exakta datum för öppning och stängning kan ändras något –
det är alltid utlysningstexten på Vinnovas hemsida som gäller.



Bakgrund till utlysningen
• Framställning av konkurrenskraftiga 

produkter från bioråvara förutsätter nya eller 
vidareutvecklade resurs- och 
kostnadseffektiva processer

• Höga produktionskostnader med existerande 
teknik hämmar idag både producenter och 
senare led i värdekedjan från satsningar på 
biobaserade alternativ

• Processer som säkrar rätt och stabil 
produktkvalitet trots variationer i 
bioråvarans sammansättning och kvalitet är 
ytterligare en viktig aspekt

• Effektivt råvaruutnyttjande och cirkularitet är 
viktiga aspekter för valet av produkter och 
processer



Finansierade projekt förväntas
• Ta fram nya eller vidareutvecklade resurs-

och kostnadseffektiva processer för en 
cirkulär bioekonomi

• Skapa förutsättningar för ökad mängd 
biobaserade produkter på marknaden

• Bygga på en idé som redan validerats i 
laboratorium eller liten pilotskala

• Verifiera processen/tekniken i en skala som 
företag anser relevanta för beslut om 
implementering i produktionsskala

Foto: Emil Nordin



Målgrupp för utlysningen
• Behovsägare i form av tillverkare, 

leverantörer och användare av 
biobaserade material, produkter och 
tjänster

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



Aktiviteter det går att söka finansiering för
• Forsknings- och utvecklingsarbete
• Verifiering i en skala som företag anser 

relevanta för beslut om implementering i 
produktionsskala 

• Framtagande av beslutsunderlag för 
uppskalning som innebär rimligt risktagande för 
aktörer längs värdekedjan

• Utarbetande av roadmap för användning av 
resultaten och vidare uppskalning

• Utlysningen finansierar inte
o Rent teoretiskt arbete
o Mindre utvecklingssteg av etablerade processer
o Utveckling på TRL 8 och TRL 9

Foton: Erik Cronberg, Axelina Kull 



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/mojliggorande-teknologier-och-
processer-2022-01978/

https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/mojliggorande-teknologier-och-processer-2022-01978/
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Ansökan till Vinnova
UTLYSNINGSANSVARIG 

KAROLIINA JUNKA



Utlysningstexten

Möjliggörande teknologier och processer för 
biobaserade produkter | Vinnova

Länk:

https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/mojliggorande-teknologier-och-processer-2022-01978/


Vad kan man söka?

Forsknings- och innovationsprojekt med mål på TRL 3-5 
• Högst 4 miljoner kr bidrag. Den sammanlagda finansieringen från 

företag ska vara minst 100 procent av Vinnovas bidrag.

Demonstrationsprojekt med mål på TRL 5-7
• Högst 8 miljoner kr bidrag. Den sammanlagda finansieringen från 

företag ska vara minst 150 procent av Vinnovas bidrag.



Forsknings- och innovationsprojekt med mål på TRL 3-5

Exempel på möjliga finansieringsfördelningar

Total projektbudget 8 mkr

Vinnova 
3 mkr

Övriga  
2 mkr

Företag 
3 mkr

Vinnova 
4 mkr

Företag 
4 mkr



Demonstrationsprojekt med mål på TRL 5-7

Exempel på möjliga finansieringsfördelningar

Total projektbudget 15 mkr

Vinnova 
6 mkrFöretag 

9 mkr

Vinnova 
5 mkr

Övriga  
2,5 mkr

Företag 
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

Ta gärna kontakt med utlysningsansvarig för att stämma av innan 
ansökan skickas in, så kan oavsiktliga misstag lätt undvikas.



Formella krav

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

I projektgruppen ska finnas företag med 
verksamhet i Sverige

Projektparterna ska vara juridiska personer

Projektledaren ska vara anställd hos en av 
projektparterna



Formella krav

Den sammanlagda finansieringen från 
företag ska vara minst 100 procent av 
Vinnovas bidrag för forsknings- och 
innovationsprojekt och minst 150 
procent av Vinnovas bidrag för 
demonstrationsprojekt

Ansökan ska innehålla alla 
obligatoriska bilagor



Obligatoriska bilagor

Projektbeskrivning enligt mall (max. 10 sidor)

CV-bilaga enligt mall (max. 1 A4 per person)

Projektreferat enligt mall
Skickas till BioInnovation:

Laddas upp i Vinnovas e-tjänster för 
ansökningar:

Texten ska vara skriven på svenska eller engelska



Bedömning

q Potential
q Genomförbarhet
q Aktörer

Bedömningskriterier i utlysningstexten 



28 MARS 2023
kl 14.00

Sista ansökningsdag

15 NOVEMBER 2022
Utlysningen öppnar

18 MAJ 2023
Senaste beslutsdatum

och

tidigast projektstart

22 AUGUSTI 2023
Senaste 

projektstart

22 MAJ 2023



Regler och villkor för finansiering

www.vinnova.se
Vinnovas allmänna villkor

& statsstödsregler

Vi svarar gärna 
på frågor!



Vinnovas e-tjänster 
för ansökningar 
Skapa konto i god tid

Logga in och se vad som ska fyllas i

SISTA ANSÖKNINGSDAG 

28 mars kl. 14.00.00

Kontakta oss
karoliina.junka@vinnova.se

08-473 30 26

mailto:karoliina.junka@vinnova.se
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Välkomna med era ansökningar!


