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STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Agenda  

• Inledning  
– Om strategiska innovationsområden 

– Om utlysningen   

• Om strategiska innovationsprogram 
– Vad är ett strategiskt innovationsprogram? 

– Effektlogik och utvärdering 

• Ansökan 
– Ansökans delar 

– E-kanalen 

– Fördjupad information om budget & finansiering samt insatser & aktiviteter  

• Etableringsfas 

• Bedömningsprocessen 
– Tidplan och viktiga datum 

• Frågor  
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INLEDNING 

Anders Holmgren 
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Strategiska innovationsområden 

STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

För att möta global konkurrens och 
hitta hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar 

Gränsöverskridande samverkan för 
förnyelse av svenska styrkeområden 

Aktörerna sätter agendan utifrån sina 
behov 

Kraftsamling av resurser och 
kompetens 

Långsiktig satsning  

Öppet för alla 



Strategiska innovationsagendor där 

aktörer inom ett område gemensamt tar 

fram vision, mål och strategier. 

Strategiska innovationsprogram för att 

förverkliga innovationsagendornas 

visioner och mål. 

 

STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

En satsning i två delar 
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Pågående innovationsprogram 
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Om utlysningen 

• Samhällsutmaningar inom energi- och 

klimatområdet  

• Upp till två program, 20-40 miljoner/år 

• Administreras av Energimyndigheten  
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STRATEGISKA 

INNOVATIONSPROGRAM 

Hanna Ridefelt 
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Strategiska innovationsprogram 

• Beviljas till områdets aktörer som har det 

strategiska initiativet för att uppfylla 

agendans mål och visioner 

• Form av samverkansprogram 

• Drivs i nära samverkan med 

myndigheterna  

 



STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Förväntningar 

• Överblicka hela det strategiska området 

• Arbeta med flera verktyg för att uppfylla 

agendans mål och vision 

• Komplettera andra satsningar för forskning 

och innovation 
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Strategiskt innovationsområde 

Horisont 
2020 

Satsningar 
hos 

Vinnova 

Satsningar 
hos 

Energimyndi
gheten  

Satsningar 
hos 

Formas 

Andra 
satsningar 
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Effektlogik och utvärdering 

• Programmen utvärderas vart tredje år  

• Underlag till kommande 

finansieringsbeslut från myndigheterna 

• Baseras på programmens effektlogik 
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Programmen en del av satsningen 
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ANSÖKAN 

Jennica Broman 
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Ansökans delar 

• Ansökan lämnas in via E-kanalen 

• Bilagor i E-kanalen 
– Ansökan enligt mall, max 30 sidor 

– Strategisk innovationsagenda 

– Stödbrev 

– CV-bilaga 

• Läs utlysningstexten! 
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E-kanalen 

 

 

 

 
• Ansök om behörighet i tid 

• I E-kanalen ansöks om stöd för etableringsfas 

• Ansökan, agendan, CV-bilaga och bilaga med stödbrev laddas upp 

som bilagor i E-kanalen under anvisad flik 
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FÖRDJUPNING: BUDGET & 

FINANSIERING 

Anders Holmgren 



STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Programbudget 

• 20-40 miljoner per program och år 

• Insatser och aktiviteter 

• Stöd för organisation och ledning 

inkluderas i detta 

• 3-åriga budgetramar 
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Finansiering  

• Organisera och leda ett strategiskt 

innovationsprogram 

• Reserverad budget för insatser och 

aktiviteter inom ett strategiskt 

innovationsprogram 

• Myndigheterna fattar alla 

finansieringsbeslut till projekt inom ett 

strategiskt innovationsprogram 
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Finansieringsfaser 

Etableringsfas 

• 1 januari – 1 
september 2017 

• Programstart 2 
september 2017 

• Max 2 miljoner 

• Söks i E-
kanalen, 
motiveras i 
mallen avsnitt 3. 

Programdrift 2017 

• 2 september 
2017 

• Organisation & 
ledning 

• Max 1 miljon 

• Beskrivs i mallen 
avsnitt 3. 

Programdrift etapp 
1 

• 2018-2020 

• Organisation & 
ledning 

• Beskrivs i mallen 
avsnitt 3.  

Budget etapp 1 

• 2018-2020 

• Insatser & 
aktiviteter 

• Beskrivs i mallen 
avsnitt 4.  

• Finansieringsfaserna ska beskrivas separat i ansökan 

• Medel för organisation och ledning är en del av programmets totala 

budget 
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Medfinansiering 

• Programmets behovsägare förväntas 

medfinansiera programmet med minst 50 % 

• Medfinansiering sker på projektnivå i de 

projekt som beviljas inom programmet  

• Naturainsatser och kontanta medel 

• Stödnivåer i enskilda projekt bestäms 

vanligen av gällande förordning om statligt 

stöd till forskning och utveckling samt 

innovation 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2008761-om-statl_sfs-2008-761/?bet=2008:761
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2008761-om-statl_sfs-2008-761/?bet=2008:761
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Finansiering för programdrift 

• Omfattar samtliga kostnader för organisation och ledning av 

programmet så som löner, kommunikation, förberedelse och 

genomförande av utlysningar, projektvård etc. 

• Finansiering beviljas etappvis  

1. september-december 2017 

2. 2018-2020 

• Inkluderas i det totala programbudgeten 

• Inget krav på medfinansiering 
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Förväntningar på ledning 

• Programledning + styrelse 

• Inspirera aktörer att arbeta för att uppnå agendans 

vision 

• Verka för nya samarbeten 

• Informera om finansieringsmöjligheter 

• Utveckla kompletterande insatser inom området, 

exempelvis initiera utlysningar, där det saknas idag  

• Skapa förutsättningar för projekt inom det strategiska 

innovationsprogrammet att bli framgångsrika 

• Följa upp mål och resultat av insatser 
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HUR SKA FINANSIERING 

SÖKAS?  

Jennica Broman 
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 • Ange totala 

kostnader (sökt 

stöd + ev. med-

finansiering) för 

perioden 1 

januari – 1 

september 2017 

 

• Fördela 

kostnader på 

kostnadsslag 

 

• Motivera 

kostnader i mall 

för ansökan 
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Insatser & aktiviteter 

• Beskrivs i mallen, kapitel 4 

• Kort sikt (etapp 1) och lång sikt (efter 

2020) 
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Budget för insatser & aktiviteter 

• Fylls i tabell 3 i mallen 

• Medfinansieringen per aktivitet behöver 

inte vara ”klar” 

• Summeras till total sökt programbudget 
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FÖRDJUPNING:          

INSATSER & AKTIVITETER 

Jennica Broman 
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Verktyg inom programmen 

• Insatser 

– Syftar till att finansiera forskning, utveckling och innovation 

• Aktiviteter 

– Syftar till att stärka programmet och området 

• Beslut om finansiering till projekt, antingen inom utlysningar eller 

enskilda projekt, fattas alltid av myndigheterna 

• Insatser och aktiviteter inom programmen genomförs i nära 

samverkan med myndigheterna 
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Utlysningar 

• Öppna och tillgängliga för alla att söka 

• Process i samverkan mellan program och myndighet 

– Programmet definierar förutsättningar och bedömningskriterier i samråd 

med myndigheterna 

– Programmet marknadsför 

– Myndigheterna beslutar utlysningstext 

– Myndigheterna bedömer och beslutar om enskilda projekt baserat på 

inkomna projektansökningar 
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Hur lång tid tar en utlysning? 

• Planering 2-3 månader, i samråd med 

myndigheterna 

• Bör vara öppen minst 2 månader 

• Var ute i god tid med planeringen av 

utlysningen!  
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1 aug 1 jun 1 apr 1 maj 1 jul 1 feb 1 mar 1 sep 1 okt 1 jan 

Utlysning 

öppnar 

Utlysning 

Stänger 
Projektstart 

Bedömning +  beslut = ~ 3 

månader 

S
ö
k
a
n
d
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M
y
n
d
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t/ 

p
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g
ra
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Planera, ta fram 

utlysningsunderlag, 

förankra och besluta 

utlysningsunderlag etc. ~ 3 

månader 

Rek. minst 2 

månader!  

Första 

utbetalning, 

kommunikation 
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Projektbudget påverkar 

programmets budget 

 

• Utbetalningar ca 1 gång per år,  

enligt projektets kostnader 

• Programbudgeten är årsvis och ska betalas ut i projekt 

respektive år 

• Detta kräver planering…  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Aktiviteter 

• Projekt som karaktäriseras av att de inte 

passar i utlysningar 

• Gagnar flera (alla) aktörer inom området 

• Ska vara förankrade hos programmets 

ledning 

• Beslut om finansiering fattas av 

myndigheterna efter ansökan 
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ETABLERINGSFAS 

Anders Holmgren 
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Etableringsfasen 

• 1 januari 2017 – 1 september 2017 

• Syfte: 

– Få organisation och ledning på plats 

– Justera insats- och aktivitetsplanen utifrån givna 

budgetförutsättningar  

– Tydliggöra programmets kortsiktiga och långsiktiga 

mål för framtida uppföljning 

• Redovisas till myndigheterna i form av 

Programbeskrivning och effektlogik 

 



STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

TIDPLAN & 

BEDÖMNINGSPROCESS 

Jennica Broman 
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Viktiga datum  

När Vad 

1 september  Utlysningen stänger, ansökan måste 

vara inskickad senast kl. 24:00 

19 oktober  Besked om vilka som kallas till 

intervju 

25-27 oktober Intervjuer 

Vecka 48 Besked om beslut 

1 januari 2017 Start av etableringsfas 

TBD Uppstartsmöte för beviljade program 

2 september 2017 Programstart 
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Processen och beslutspunkter 

Utlysning 

• Ansökan 

Bedömnin
gsprocess 

• Bedömnings
panel ger 
rekommenda
tion till 
myndigheter
na 

• Agendorna 
granskas 

• Intervjuer 
genomförs 

• Myndigheter
na beslutar 

Etablering
sfas 

• Programbes
krivning 

• Effektlogik 

• Etablering av 
programorga
nisation 

• Kommunikati
onsplan 

Programst
art  

• Finansiering 
av insatser & 
aktiviteter 

• Uppföljning 
& 
utvärdering 

• Kommunikati
on 

• Etc. 

19/10: 

Kommunikation 

om vilka program 

som bjuds in till 

intervju 

Vecka 48: Beslut om vilka 

program som erbjuds att 

påbörja etableringsfas, 

reserverad budget samt 

finansiering under 

etableringsfas 

September* 2017: 

Avsättningsbeslut 

för insatser & 

aktiviteter + 

finansiering av 

programledning 
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Bedömning 

• Ansökan bedöms enligt kriterier i 
utlysningstext 

• Agendan kommer att granskas särskilt  

• Extern bedömningspanel lämnar 
rekommendation 

• Myndigheterna fattar gemensamt beslut 
om etablering av program 

• Energimyndigheten fattar beslut om 
finansiering 
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Formella krav 

• Formella krav: 

– Sista ansökningsdag (1/9-2016) 

– Baseras på en/flera agenda 

– Skriven enligt tillgängliga anvisningar 

– Utlysningens avgränsning 

 

• Ansökningar som inte uppfyller formella 
krav kan sorteras bort av myndigheterna 
utan bedömning i sak 
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Intervju 

• Upp till fem program bjuds in till intervju 

• Genomförs av extern bedömningspanel, 

troligtvis på svenska 

 

• Intervjun är en viktig del av 

bedömningsprocessen – se till att rätt personer 

representerar programmet!  
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Beslutspunkter 

• Beslut om vilka program som kallas på 

intervju 

• Beslut om vilka program som erbjuds 

etablering, inklusive finansieringsbeslut 

om stöd under etableringsfasen 
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FRÅGOR 
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Kontakt 

• Jennica Broman 016-544 21 75 

 jennica.broman@energimyndigheten.se 

• Anders Holmgren 016-544 24 43 

 anders.holmgren@energimyndigheten.se 

• Hanna Ridefelt                       

 hanna.ridefelt@formas.se  

• Peter Åslund                                

 peter.aslund@vinnova.se  
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