INNOVATIONSCHECKEN
- en enkel start för en framtida tjänst eller produkt
IUC Wermland har Vinnovas uppdrag att distribuera innovationscheckar. Innovationschecken är
kontanta medel på max 100 000 SEK. Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag
med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan exempelvis handla om
affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap och produkter/tjänster.
FORMALIA
 Företaget har minst 3 anställda (med anställda jämställs medlemmar i ekonomiska
föreningar, gemensamma operativa ägare, externa personer som långsiktigt uppbär
ersättning från företaget)
 Ska finnas minst 1 årsbokslut, med minst 1,5 MSEK i nettoomsättning
 Prioriterat är ”vanliga” företag som normalt inte har någon tidigare samverkan med
Vinnova, för företag som tidigare haft samverkan/kontakter med Vinnova gäller:
o får inte tidigare medverkat i projekt och/eller mottagit stöd > 50 000 SEK senaste
5 åren (2012-2016) från Vinnova
o som tidigare fått I-check eller IP-stöd kan inte få igen
o som tidigare fått avslag på ansökan hos Vinnova kan däremot motta I-check
 Medlen skall finansiera externa tjänster som tillför kompetens
 SMF i koncerner samt utlandsägande godkänns, men koncernen måste uppfylla SMF
kraven (max. 250 anställda och max 50 milj. € i omsättning).
 Företaget och koncernen tillsammans får inte under innevarande år och de två senaste
beskattningsåren ha mottagit mer än 200 000 € i nationellt offentligt stöd/EU-stöd (endast
s.k. försumbara stöd)
DET GÄLLER OCKSÅ
 Företagen ska ha vilja, förmåga och intresse för innovationsinsatser
 Målet ska vara företag som bedöms ha möjlighet till affärsinriktad tillväxt
 Innovativ inriktning – produkt/tjänst, process, marknad, organisation, nätverk är alla lika
intressanta, men det får exempelvis inte vara kopiering av det som redan finns, inte
utveckling av tjänster som i sin tur ska leda till innovation, inte generell konsultrådgivning
(det ska vara nytt för företaget)
 Externa tjänster skall alltid i första hand efterfrågas hos utsedd grupp som representerar
de nationella instituten (svar inom 5 arbetsdagar), företaget kontaktas sedan inom
ytterligare 5 arbetsdagar för eventuell överenskommelse (företaget självt avgör om
erbjudna/offererade tjänster är adekvata för projektet och till en rimlig kostnad)
EXEMPEL PÅ INSATSER SOM INTE PRIMÄRT ÄR ATT SE SOM INNOVATIVA
 Produktionseffektiviseringsinsatser typ Lean eller liknande – är redan kända tekniker och
inte direkt innovativa - det kan däremot vara en del av ett innovativt projekt
 Maskininvestering i sig - däremot kan utveckling, anpassning av tekniker, metoder som
krävs för en ny maskin vara innovativa (material kan inte vara del av stödet för
innovationsinsatser utom i ringa grad för ex. produktionsanpassning, förstörande provning
och liknande)
 Produkter eller tjänster som ”redan finns” på marknaden och som inte tillför något uttalat
nytt för framtida affärer
 Sälj- och marknadsföringsinsatser liksom reskostnader
Kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner om du uppfyller ovanstående förutsättningar och är
intresserad av att utveckla en idé med hjälp av en innovationscheck.
Mattias Säfström
Tel: 072 227 44 82
E-post: mattias.safstrom@iucwermland.se
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Kjell-Arne Edvinsson
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