
  
 

Finansieringsmöjligheter – små och medelstora företag 

 
Vinnova - Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020 

Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet, med uppdrag att stärka Sveriges 
innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Utlyser medel för innovationsprojekt i små 
och medelstora företag. Erbjudandet handlar om finansiering till etablerade företag som vill 
starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där 
annan finansiering är svår att få. 

Små och medelstora företag utgör en betydande del av det svenska näringslivet vad gäller 
antal företag och antal anställda. Vinnova vill stärka innovationsförmågan hos små och 
medelstora företag och främja deras konkurrenskraft, attraktivitet och långsiktighet. 

Denna utlysning riktar sig till projekt som ska leda till produkter, tjänster eller processer som: 
- är nya eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden 
- har ett högt värdeskapande för företaget eller dess kunder och stor kommersiell potential på 
relevant marknad (nationellt eller internationellt) 
- är hållbara i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 
 
I första hand riktar sig stödet till företag som redan har en produkt på marknaden och som nu 
vill utveckla nya produkter, tjänster eller processer som har ett nyhetsvärde på marknaden och 
ett högt värdeskapande för företaget eller dess kunder. Exempel av godkända aktiviteter är 
framtagning av prototyper, demo, testning och validering. 

Utlysningen riktar sig till aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda som kan presentera 
minst 2 årsredovisningar och med driftställe i Sverige. Företaget ska kunna visa att de kan stå 
för sin del av finansieringen. 

Stödet kan uppgå till 2 miljoner kronor och Vinnova kan finansiera upp till 50 procent av 
projektets stödberättigande kostnader. 

Sista ansökningsdag: 1 dec 2020, Kl. 14:00 
Beslut meddelas: 10 mar 2021  
Projekt får starta: 11 mar 2021 
 

Här kan du få mer information om Vinnovas innovationsstöd 
 
 
 

 
 



 
 
 

Vinnova - Innovativa Startups steg 1 våren 2021 
 
Är ni ett nystartat företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad, vars 
verksamhet baseras på nyskapande produkter eller tjänster och har en skalbar affärsmodell?  
I så fall kan erbjudandet Innovativa Startups vara något för er.  
 
Syftet är att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda 
företagets nya lösning. Erbjudandet riktar sig till små, nystartade företag som är yngre än fem 
år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst. 
Ett projekt kan söka om max 300 000 kronor 
Utlysningen öppnar: 6 november 
Sista ansökningsdag: 19 januari 2020 kl. 14:00 
Beslut: 15 april 2021 
Här finns all information du behöver kring erbjudandet till innovativa startups  
 
 

Tillväxtverket – Europeiska Regionala utvecklingsfonden  
 
Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Mellersta 
Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, öppnar stöd för förstudier. Ansökningarna 
hanteras löpande. Förstudierna ska rikta in sig mot insatsområde 2, 3 eller 5. Sista 
ansökningsdag är 1 december  
 
Syftet med förstudier är att det ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre 
ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.  
 
En förutsättning är att förstudierna ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar 
för utlysningen. De förväntas även att leda till ett genomförandeprojekt inom 
strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.  
Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av 
förstudien för att kunna bedöma om projektidén ligger i linje med programmet och aktuellt 
insatsområde.  
 
Om förstudierna:  
De kan max pågå i nio månader.  
Finansiering: 100 000 kronor till 400 000 kronor i stöd Tillväxtverket.  
Stödet från Tillväxtverket kan max utgöra 50 procent av den totala för förstudieprojektet.  
 
 
 



 
 
 
Mer information om de tre insatsområdena:  
2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 
kommunikationsteknik. För bredband sker en särskild ansökningsprocess.  
3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering 3a - Att 
främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya 
idéer och främja skapandet av nya företag, inkludera satsningar på företagskuvöser.  
Investeringsprioritering 3b - Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och 
medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.  
5. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.  
Investeringsprioritering 5a - Att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt 
transportområde genom att investera i TEN-T.  
Investeringsprioritering 5b - Att främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära 
och tertiära knutpunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodala noder.  
 
Stödet kan sökas av en juridisk person, privat- eller offentligrättslig, exempelvis  aktiebolag 
eller ideella och ekonomiska föreningar. 
Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet. 
 
Läs mer för ytterligare information om Tillväxtverkets stöd till förstudier  
 
 
 


