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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
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Behov av utlysningen
• Stimulera byte av fossilbaserade råvaror till 

biobaserade. 
• Mängden biobaserad råvara som används i 

kemiindustrin är relativt sett låg och behöver 
öka (snabbt)

• Stimulera projekt som kan demonstrera 
användningen av biobaserade insatsvaror i 
alla produktvärdekedjor. 

• Omställning av kemiindustrin till hög grad av 
användning av biobaserade råvaror

• Säkerställa råvaror som ger lägre 
klimatavtryck, och ökad cirkularitet



Behov av utlysningen – mer specifikt
• Utnyttja komponenter i bioråvara för att tillverka funktions- och 

specialkemikalier 
• Plattformskemikalier ska kunna ersätta fossil råvara i befintliga processer
• Fokus på en faktisk slutprodukt ökar möjligheterna att snabbare nå 

marknaden
• Identifiering av plattformar för produktion av biobaserade råvaror

Områdesanalys: Biobaserad kemiindustri, Niklas Berglin och, Anna von 
Schenck NiNa Innovation AB för BioInnovation, Feb 2023



Utlysningens innehåll
Per Edström
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Volym och tidplan för utlysningen
• Utlysningens volym: 20 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: 2023-03-13

o Sista ansökningsdag: 2023-08-30 kl. 14.00

o Senaste beslutsdatum: 2023-10-18

o Projektstart tidigast: 2023-10-18

o Projektstart senast: 2023-11-01

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



Bakgrund till utlysningen
• Många produktvärdekedjor bygger på 

insatsvaror från kemiindustrin med fossil 
råvara

• Att ställa om kemiindustrin från fossil till 
biobaserad råvara är därför en nyckel för den 
biobaserade omställningen i flera sektorer

• Omställningen kräver tillgång till processer 
som säkrar rätt och stabil produktkvalitet 
trots variationer i bioråvarornas 
sammansättning och kvalitet



Finansierade projekt förväntas
• Stödja kemiindustrins omställning till en 

cirkulär bioekonomi
• Stimulera utveckling av processer för 

framställning av biobaserade 
plattformskemikalier och/eller 
specialkemikalier och deras vidare förädling i 
en värdekedja

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

• Verifiera de biobaserade kemikalierna 
processerna/teknikerna i en skala som 
företag anser relevanta för beslut om 
implementering i produktionsskala Joanna Wojtasz-Mucha, Chalmers. Foto: Johan Olsson.



Målgrupp för utlysningen
• Behovsägare i form av 

kemikalietillverkare och 
leverantörer/användare av biobaserade 
material, kemikalier och produkter

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



Aktiviteter det går att söka finansiering för
• Forsknings- och utvecklingsarbete
• Systematiska hållbarhetsbedömningar med ett 

livscykelperspektiv
• 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

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

Klara Hackenstrass, Ångströmlaboratoriet. Foto: Johan Olsson.



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:
Anna Ottenhall, Utlysningsansvarig på Vinnova
08-473 30 71
anna.ottenhall@vinnova.se

mailto:per.edstrom@bioinnovation.se
mailto:anna.ottenhall@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/kemi-
fran-biobaserad-ravara/

https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/kemi-fran-biobaserad-ravara/
https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/kemi-fran-biobaserad-ravara/
https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/kemi-fran-biobaserad-ravara/


Information från Vinnova
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Ansökan till Vinnova
UTLYSNINGSANSVARIG 

ANNA OTTENHALL



Utlysningstexten

Länk till utlysningssida:
Kemi från biobaserad råvara | Vinnova

https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/kemi-fran-biobaserad-ravara/


Vad kan man söka?

Forsknings- och innovationsprojekt med mål på TRL 4-5 
• 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 4-5

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 enligt mall



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 



30 AUGUSTI 2023
kl 14.00

Sista ansökningsdag

13 MARS 2023
Utlysningen öppnar

18 OKTOBER 2023
Senaste beslutsdatum

och
tidigast projektstart

1 NOVEMBER 2023
Senaste projektstart



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 

30 AUGUSTI kl. 14.00.00

Kontakta oss
Utlysningsansvarig: Anna Ottenhall

anna.ottenhall@vinnova.se
08-473 30 71

mailto:anna.ottenhall@vinnova.se


/Vinnova /Vinnovase@VinnovaseVinnova.se



Välkomna med era ansökningar!


