
Vilka	  finansieringsmöjligheter	  finns	  att	  söka	  för	  
produktutveckling	  och	  innovationsprojekt?

Med	  fokus	  på	  Järnvägsbranschen
Clas	  Tegerstrand,	  Euroclas AB

Nässjö,	  22	  /	  11	  2018



Min	  utgångspunkt

Euroclas AB,	  med	  fokus	  på	  företag,	  nationell	  
finansiering	  och	  EU-‐finansiering,	  Cofiad AB,	  agent	  
för	  Inspiralia (Madrid)

1992	  -‐ 1999 Chef	  Europa	  institutet,	  Euro	  Info	  Centre	  (numera	  EEN),	  
EU	  finansiering	  och	  EG-‐rätt,	  fokus	  på	  SMF

2000	  -‐ 2011
Samverkan	  inom	  forskning	  akademi-‐företag,	  Mälardalens	  högskola	  
och	  Karolinska	  institutet,	  EU	  Liaison	  Officer,	  Grants	  Office,	  EU:s	  
forsknings-‐ och	  innovationsprogram,	  nationell	  finansiering

2014	  -‐ 2016 Med	  Järnvägsklustret	  kring	  innovation,	  finansiering	  och	  
kontakter	  med	  testcentra	  och	  järnvägskluster	  i	  Europa,	  
VINNOVA	  studie,	  Shift2Rail	  med	  mera

2011	  -‐ nu



Din	  utgångspunkt

• Ha	  en	  långsiktig	  vy	  när	  man	  tänker	  på	  att	  
skaffa	  bidrag

• Gör	  en	  tidslinje,	  kanske	  på	  tre	  års	  sikt,	  där	  
man	  prickar	  in	  olika	  milstolpar	  i	  
teknikutveckling	  OCH	  affärsutveckling

• Matcha	  dina	  behov	  av	  finansiering	  för	  
innovationsprojektet	  mot	  olika	  möjligheter	  
över	  tid	  (på	  samma	  tidsaxel)

• Skaffa	  egen	  kunskap	  om	  olika	  
finansieringsformer	  och	  skapa	  relationer	  
med	  finansiärer	  eller	  anlita	  extern	  konsult	  
(det	  finns	  många	  idag)



Paletten	  av	  möjligheter	  – för	  alla	  SMF

• Innovationsprojekt	  i	  företag,	  Vinnova
• 50%	  av	  kostnaderna	  i	  bidrag	  upp	  till	  2	  MSEK	  för	  att	  utveckla	  
eller	  demonstrera	  en	  prototyp
• För	  aktiebolag	  med	  max	  249	  anställda	  och	  driftsställe	  i	  Sverige
• Bolaget	  ska	  kunna	  uppvisa	  en	  nettoomsättning	  eller	  eget	  
kapital	  som	  är	  minst	  25	  %	  av	  den	  totala	  projektkostnaden	  
• Sista	  ansökningsdag	  11	  december,	  2018



Paletten	  av	  möjligheter	  – för	  nya	  bolag

• Innovativa	  startups,	  steg	  1,	  Vinnova
• 100%	  av	  kostnaderna	  i	  bidrag,	  300	  000	  kr	  =>	  i	  nästa	  steg	  
2,	  900	  000	  kr
• För	  aktiebolag	  eller	  ekonomisk	  förening	  yngre	  än	  fem	  år	  	  	  	  

• som	  inte	  delat	  ut	  vinst
• som	  har	  försäljning	  understigande	  2	  miljoner	  kronor	  per	  år
• med	  max	  249	  anställda	  och	  driftsställe	  i	  Sverige

• Utveckla	  prototyper	  eller	  demoversioner,	  utreda	  
marknaden	  och	  IPR
• Sista	  ansökningsdag	  15	  januari	  2019



Paletten	  av	  möjligheter	  – för	  forskande	  små

• Eurostars,	  Vinnova,	  Eureka	  och	  EU
• Marknadsnära	  forsknings-‐ och	  innovationsprojekt	  inom	  alla	  
teknikområden
• Upp	  till	  5	  MSEK	  i	  bidrag,	  50%	  för	  SMF,	  30%	  för	  större	  företag,	  70%	  
till	  universitet	  och	  offentliga	  organ
• Minst	  två	  Eurostars länder,	  minst	  två	  små	  företag	  som	  forskar	  ska	  
delta
• Sista	  ansökningsdag	  28	  februari	  2019



Paletten	  av	  möjligheter	  – för	  alla	  SMF

• SME-‐instrumentet,	  EU	  Horizon 2020
• 70%	  av	  kostnaderna	  i	  bidrag,	  i	  två	  steg,	  förstudie	  0,5	  MSEK,	  
genomförandeprojekt	  max	  €	  2,5	  miljoner
• För	  företag	  med	  max	  249	  anställda	  
• Inget	  samarbete	  krävs	  som	  i	  många	  andra	  EU	  projekt
• TRL	  6	  och	  uppåt
• Nästkommande	  sista	  ansökningsdag	  för	  fas	  1 är	  13/12	  2019



Paletten	  av	  möjligheter	  – för	  alla

• Lösningar	  för	  en	  hållbar	  transportinfrastruktur,	  Strategiska	  
innovationsprogrammet	  InfraSweden2030,	  Vinnova

• För	  utveckla	  innovativa	  och	  konkurrenskraftiga	  lösningar	  som	  bidrar	  till	  en	  
miljömässigt	  och	  socialt	  hållbar	  transportinfrastruktur

• Öppet	  för	  alla	  aktörer	  inom	  samhällsbyggnadssektorn,	  men	  minst	  ett	  
företag

• Små	  (minst	  två	  parter,	  max	  1	  miljon,	  50%	  bidrag)	  och	  stora	  FoI-‐projekt	  
(minst	  3	  parter,	  inget	  max	  bidrag).	  Totalt	  finns	  20	  miljoner	  kronor	  i	  
utlysningen.

• Sista	  ansökningsdag	  5	  februari,	  2019

• Produktivitet	  

• Affärsformer	  

• Tillståndsbedömning

• Drift-‐ och	  underhåll

• Sammanlänka	  
transportinfrastruktur	  
med	  till	  exempel	  
informationsstruktur



Paletten	  av	  möjligheter	  – för	  alla

• Fast	  track to	  innovation,	  EU	  Horizon 2020
• 70%	  av	  kostnaderna	  i	  bidrag,	  max	  €	  3	  miljoner	  
• 3-‐5	  parter,	  minst	  2	  SMF,	  3	  länder	  (EU	  eller	  associerade)
• TRL	  6-‐8
• Nästkommande	  sista	  ansökningsdag	  är	  den	  21	  februari,	  2019



Hur	  söker	  man?

Vinnova
Inlogg via	  Intressentportalen,	  
webbaserad	  ansökan	  med	  
frågor	  om	  företaget,	  teamet,	  
innovationen,	  
marknadsförutsättningarna	  och	  
relation	  till	  Agenda	  2030,	  vissa	  
bilagor	  kan	  krävas	  (varierar	  från	  
utlysning	  till	  utlysning)

EU
Inlogg via	  Funding and	  Tenders	  
Portal,	  delvis	  webbaserad	  
ansökan	  för	  administrativa	  
uppgifter,	  budget	  och	  etikfrågor,	  
registrering	  av	  den	  sökande	  
organisationen.	  Samma	  struktur,	  
görs	  i	  word men	  laddas	  upp	  i	  
pdf format.	  Sektioner:
1	  (Excellence)
2	  (Impact)
3	  (Implementation)
4	  (Members of the	  consortium),	  
5	  (Ethics and	  Security)	  

Eureka
Eureka	  har	  en	  egen	  portal	  för	  
Eurostars,	  webbaserad	  ansökan	  
med	  ungefär	  samma	  frågor	  som	  
är	  på	  Innovationsprojekt	  i	  
företag	  eller	  SME-‐instrumentet,	  
process	  där	  man	  kontaktar	  
Vinnova som	  är	  nationell	  
kontaktpunkt.	  Det	  finns	  
resebidrag	  att	  söka	  från	  
Vinnova.



Vilken	  administration	  kan	  man	  förvänta	  sig?

• Redovisa	  tid	  och	  löneutbetalning	  kopplat	  till	  tidsredovisning	  (faktisk	  kostnad)
• Spara	  alla	  verifikationer,	  revision	  förekommer
• Projektredovisning	  i	  bokföringen	  rekommenderas
• Rapportering	  – slutrapportering,	  ibland	  delrapporteringar	  som	  inte	  är	  lika	  
omfattande
• Vid	  EU	  projekt	  rapporteras	  ”deliverables”	  in	  som	  man	  själv	  definierat	  dom	  =>	  i	  
ungefär	  samma	  miljö	  som	  man	  ansökt	  i



Mina	  bästa	  tips

• En	  gedigen	  marknadsanalys	  och	  affärsplan	  är	  grunden	  för	  alla	  ansökningar
• För	  företag	  är	  det	  alltid	  viktigare	  att	  ha	  fokus	  på	  affären	  snarare	  än	  tekniken	  då	  
man	  söker	  bidrag	  eftersom	  de	  flesta	  är	  bra	  på	  sin	  teknik
• En	  röd	  tråd,	  berätta	  en	  historia,	  tydligt	  och	  enkelt	  språk



Kontakt	  Clas	  Tegerstrand

• Erbjuder	  kostnadsfri	  validering	  av	  en	  projektidé	  visavi	  en	  specifik	  utlysning
• Erbjuder	  kostnadsfri	  analys	  av	  vilka	  bidrag	  som	  kan	  passa	  för	  en	  viss	  projektidé	  
och	  företag
• Erbjuder	  att	  ta	  fram	  ansökningar	  (affärsmodell:	  en	  kombination	  av	  fast	  startavgift	  
och	  framgångsavgift	  i	  %	  av	  erhållet	  bidrag)
• Erbjuder	  projektledning	  och	  administrativt	  stöd	  vid	  kontrakt	  och	  rapportering	  
(affärsmodell:	  en	  avgift	  i	  %	  av	  erhållet	  bidrag	  som	  kan	  väljas	  till	  då	  vi	  tar	  fram	  
ansökningar)

clas@euroclas.se 0723-‐10	  33	  06


