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Information från Västra Götalandsregionen angående
Vinnovas utlysning Vinnväxt 2019
I Vinnväxt 2019 betonas starkt vikten av förankring i regionala strategier och ett regionalt ledarskap.
Vinnova har med ett brev vänt sig till alla regionalt tillväxtansvariga med uppmaningen att starkt
prioritera vilken/vilka ansökningar regionen ställer sig bakom. Med anledning av detta går Västra
Götalandsregionen ut med denna information kring processen för att söka regionalt stöd till en
Vinnväxtansökan från Västra Götaland.
Om Vinnväxt
Vinnväxt1 är en tävling där regioner kan få finansiering för att utveckla internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom tillväxtområden där regionen har
förutsättningar att nå internationell framgång. Innovationsmiljöerna ska ha förmågan att skapa
tillväxt, lösa samhällsutmaningar och medverka till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De
ska vara föregångare när det gäller industriell omställning och konkurrenskraft.
Vinnova kommer att finansiera 2-4 initiativ med 2-8 mkr årligen i upp till 10 år. Utlysningen öppnade
2 oktober 2017 och stänger 3 juli 2018.
Finansiering av behovsmotiverad FoU förväntas utgöra cirka hälften av Vinnväxtinitiativets budget.
Den ska användas som en hävstång för att attrahera ytterligare finansiering. Andra aktiviteter kan
vara kunskapsutveckling, utveckling och främjande av test- och demoinfrastruktur, framtagande av
modeller för öppen innovation samt tillhandahållande av mötesplatser och arenor för samverkan och
viss medfinansiering av strategiska projekt.
Sökande kan vara klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer
av samarbetskoalitioner som har ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse.
Tillväxtområdet måste vara förankrat i den regionala utvecklingsstrategin och regionens strategi för
smart specialisering.
Stöd från Västra Götalandsregionen
Beslut om att stödja en eller ett fåtal ansökningar till Vinnväxt kommer att fattas av
Regionutvecklingsnämnden den 1 mars 2018. Västra Götalandsregionen kommer sedan ha möjlighet
att aktivt delta i den återstående planeringsfasen inför inlämnande av ansökan till Vinnova den 3 juli
2018. Beslut om finansiellt stöd för en ansökan som blir godkänd av Vinnova behandlas separat enligt
ordinarie rutiner i dialog med Regionutvecklingsnämndens tjänstemän.
Projektskiss
Som underlag för beslut om vilket eller vilka ansökningar som ska prioriteras ber Västra
Götalandsregionen intresserade konsortier att inkomma med en projektskiss senast den 22 januari
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2018. Projektskissen ska göras enligt bifogad mall och bör vara på 2-4 sidor. Efter inlämnande
kommer sökande kontaktas av en av regionutvecklingsnämndens tjänstemän för fortsatt dialog.
Beredning hos Västra Götalandsregionen
En tjänstemannaberedning kommer att förbereda beslut och initiativen kommer att bedömas enligt
följande:


Potential att uppfylla Vinnovas bedömningskriterier (se bilaga) och bli en internationellt
attraktiv och konkurrenskraftig innovationsmiljö i enlighet med utlysningens inriktning

Västra Götalandsregionen kommer särskilt att bedöma tematiskt områdes relevans enligt den
regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 20202 och smart specialisering i Västra Götaland3
samt de av Vinnovas kriterier som direkt anknyter till det regionala innovationssystemet:






Potential att bidra till effektivisering av det regionala och tematiska innovationssystemet.
Mognadsgrad utifrån styrkeområdets forsknings- och näringslivsbas samt nuvarande
samarbete mellan de involverade aktörerna kring FoU och innovationsstöd.
Initiativets förmåga att stärka den regionala innovationskapaciteten inom styrkeområdet.
Regionalt ledarskap - trovärdighet när det gäller uppslutning, åtagande och engagemang hos
politik/samhälle, näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle.
Relation till innovationsstödssystemets övriga aktörer.

Kontakt
För frågor kring projektskiss och beredning är ni välkomna att kontakta:
Hanna Blomdahl
Regionutvecklare, Avdelning FoUU, Koncernstab regional utveckling
hanna.blomdahl@vgregion.se
076-051 75 42
Ni är också välkomna att kontakta sakkunnig regionutvecklare för ert innovationsområde för frågor
och dialog.

Vi ser fram emot att höra av er och ta del av era förslag till ansökningar!
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Bilaga: Bedömningskriterier utlysning Vinnväxt 2019
Potential







Bedömning av satsningens potential att bli en internationellt attraktiv och konkurrenskraftig
innovationsmiljö i enlighet med utlysningens inriktning.
Satsningens potential att bidra till Agenda 2030 genom förnyelse och omställning av
styrkeområdet.
Potential att bidra till effektivisering av det regionala och tematiska innovationssystemet.
Potential att bidra till ökad jämställdhet.
Potential att bli en stark nationell och internationell nod inom sitt styrkeområde genom
uppkoppling, samverkan och internationalisering.
Mognadsgrad utifrån styrkeområdets forsknings- och näringslivsbas samt nuvarande
samarbete mellan de involverade aktörerna kring FoU och innovationsstöd.

Genomförbarhet











Initiativets förmåga att stärka den regionala innovationskapaciteten inom styrkeområdet.
Trovärdighet i vision och strategi.
Realism och trovärdighet i genomförande- och tidplan.
Realism och trovärdighet i budget och finansiering.
Hur väl det föreslagna initiativet kommer styras utifrån organisering och ledning.
Plan för vidareutveckling av FoU-infrastruktur och innovationsstödsystem.
Initiativets beskrivning av hur de förhåller sig till samt avser samverka med liknande
innovationsmiljöer samt relevanta nationella satsningar.
Realism och trovärdighet i strategi för internationalisering.
Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i genomförandeplanen.
Processer för kunskapsutbyte och lärande inom och mellan olika aktörer, branscher och
sektorer, för styrkeområdets förnyelse och utvecklingen av ett effektivt innovationssystem.

Aktörer







Aktörer och deras relation för att förverkliga genomförandeplanen och nå de uppsatta
resultat- och effektmålen.
Aktörskonstellationens relevans för valt styrkeområde, inklusive legitimitet att driva
initiativet.
Regionalt ledarskap - trovärdighet när det gäller uppslutning, åtagande och engagemang hos
politik/samhälle, näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle.
Relation till innovationsstödssystemets övriga aktörer.
Sammansättning av kunskap, kompetens och erfarenheter hos processledning och
nyckelpersoner som ska driva satsningen.
Hur väl processledning och styrelse (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på
könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

