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STRIM 
Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 
 
En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet 
Gruv och Metallutvinning 
 
 
1 Sammanfattning 
Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning (STRIM) är en 
del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på 
strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen inom strategiska 
innovationsområden är att stimulera internationell konkurrenskraft och hållbara 
lösningar för globala samhällsutmaningar. 

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM och Vinnova bjuder in alla 
aktörer som har eller har haft projekt finansierade av STRIM att söka 
planeringsbidrag för uppväxling av sina projekt genom internationella eller 
nationella initiativ (ej framtida utlysningar inom SIP STRIM). Uppväxling kan 
gälla hela projekt eller delar av projekt och syftar till att skriva ansökningar (med 
tillhörande aktiviteter) som kan leda till finansiering av fortsatt arbete baserat på 
aktiviteter och resultat från projekt finansierade av STRIM. 
Syftet med denna utlysning är att förbättra konkurrenskraften för gruv-och 
metallproducerande industri, att förbättra sektorns hållbarhet, att förbättra resurs-
och energieffektivitet längs hela sektorns värdekedja samt att utveckla och införa 
ny kunskap och ny teknik för att hitta nya malmer genom uppväxling av STRIMs 
projekt. 

Utlysningen är öppen från 1 november 2017 och ansökningar behandlas löpande 
fram till 18-11-08 då utlysningen stänger. 

Utlysningen omfattar alla områden inom STRIM och varje projekt får maximalt 
ansöka om 300 000 SEK. Ingen medfinansiering krävs.   

Mer information om SIP STRIM finns på www.sipstrim.se  
 
 
2 Vilka utlysningen riktar sig till 
Utlysningen riktas till alla aktörer som deltar eller har deltagit i STRIM-
finansierade projekt. 
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3 Beskrivning av utlysningen 
3.1 Bakgrund och motiv för utlysningen 
Ett av målen för SIP STRIM är att växla upp satsningens medel genom projekt 
som finansieras med privata medel och med medel finansierade av exempelvis EU 
eller andra initiativ. Ett annat mål är internationalisering och kapacitetsbyggande.    

3.2 Syfte med utlysningen 
Syftet med utlysningen är att öka internationaliseringen och växla upp STRIMS 
medel genom finansiering från andra initiativ.  

3.3 Innehåll och genomförande 
Varje projektförslag skall tydligt beskriva hur det adresserar STRIM-agendans 
övergripande vision (figur 1). 

3.3.1 Projektform för denna utlysning 
I denna utlysning kan planeringsbidrag sökas för uppväxling av hela eller delar av 
STRIM-finansierade projekt. 

3.3.2 Utlysningens områden  
Utlysningen riktar sig mot planeringsbidrag för projekt som bygger på projekt 
eller delar av projekt finansierade av STRIM och som syftar till att realisera de 
mål som är definierade i STRIMs Agenda. Utlysningen omfattar projekt inom alla 
STRIMs områden. 

3.4 Projektens förväntade resultat, effekter och konsekvenser 
Utlysningen syftar till att definiera och finansiera planering av projekt som tydligt 
bidrar till förväntade resultat och långsiktiga effekter av STRIM (se 
www.sipstrim.se).  

Uppväxlingsprojekten ska resultera i färdigställd ansökan för nytt projekt riktad 
till andra internationella/nationella finansiärer baserat på resultat från projekt 
finansierade av STRIM.  
 
 
4 Förutsättningar för finansiering 
4.1 Budget 
Uppväxlingsprojekt kan max söka 300 000 kr. Ingen medfinansiering krävs. 
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4.2 Stödform för utlysningen 
I denna utlysning ges bidraget till företag med stöd enligt EUs förordning nr 
1407/2013. Blanketten ’intyg om försumbart stöd’ ska bifogas ansökan.  
För mer information se Vinnovas webbplats under ’ansöka och rapportera/villkor 
och kostnader’. 
 
 
5 Tidplan 
Följande datum gäller för utlysningen. Observera att datum och tider är 
preliminära. För senaste information besök www.vinnova.se. 
Utlysning 2017-2018 
Utlysning öppnar:  1 november 2017 
Utlysning stänger:  8 november 2018 
Senaste datum för beslut:  löpande 
Tidigaste datum för projektstart:  löpande 
Senast datum för projektstart: 1a december 2018 
 
 
6 Formella krav 
För att komma ifråga för bedömning i enlighet med de kriterier som anges i 8.2 
måste följande krav uppfyllas: 
 
• Projektparterna ska vara juridiska personer 
• Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in 
• Ansökan ska innehålla allt som efterfrågas i stycke 8.2; projektbeskrivning 

och bilagor 
• Planeringsbidraget som söks ska bygga på hela eller delar av STRIM-

finansierade projekt 
• Projektet ska planeras starta under perioden 1a november 2017 till 1a 

december 2018 och maxlängd för projekten är 8 månader. 
 
 
7 Bedömning 
7.1 Bedömningsprocessen 
Bedömningsprocessen är utformad för att identifiera de bästa förslagen i fråga 
uppväxlingspotential. 
Utvärderingen av ansökan görs av en bedömningsgrupp bestående av 
representanter från STRIM programkontor samt Vinnova. Bedömningarna görs 
under sekretess.  
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Schematiskt ser utvärderings- och beslutsprocessen ut på följande sätt: 
1.   Ansökan med samtliga obligatoriska bilagor skickas in via särskild länk till 
Intressentportalen. 
2.   De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer löpande att 
bedömas utifrån angivna bedömningskriterier (se 7.2) av bedömningsgruppen.  
3.   Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras i samråd med 
övriga i bedömningsgruppen. 
4.   Beslut meddelas till sökande och STRIMs ledning informeras om utfallet. 

7.2 Bedömningskriterier 
Uppväxlingsprojekten bedöms enligt följande kriterier: 
 
Potential 

• Uppväxlingsprojektets relevans för tänkt utlysning 
 

Genomförbarhet 
• Kvaliteten i organisationsstruktur, metoder och genomförande 
• Trovärdighet i arbetsplan och budget 
• Resursallokering (personal, utrustning, mm.) 

 
Aktörer 

• Kompetens och relevant erfarenhet hos de enskilda 
projektmedlemmarna 

 
 
8 Ansökan 
8.1 Hur man ansöker 
Ansökan består av ett formulär samt ett antal bilagor och lämnas in elektroniskt 
via särskild länk till Intressentportalen. Länk fås av programkontoret. 

8.2 Ansökans innehåll 
Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av 
sökanden. Till ansökan ska endast bifogas en projektbeskrivning, och en CV-
bilaga samt intyg om försumbart stöd om detta är det stöd som söks.  

Ansökan kommer inte att bedömas om någon obligatorisk bilaga saknas, om 
bilagorna inte är skrivna enligt mall nedan eller om bilagorna inte uppfyller krav 
på max sidantal och formatering. 
 

Projektbeskrivning: 
Projektbeskrivningarna ska vara max tre A4-sidor (teckenstorlek 12) och 
innehålla följande rubriker: 
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• Projekttitel på svenska och engelska, samt diarienummer på projektet man 
avser växla upp 

• Planeringsprojektets syfte och mål 
o Målen för projektet –vad planeringsbidraget ska användas till.  
o Beskrivning av vilka av de utmaningar som definierats i agendan STRIM som 

det framtida projektet som planeringsbidraget ska användas till adresserar 
(agendan finner ni på www.SIPSTRIM.se)  

o Beskrivning av vilken utlysning planeringsbidraget ska användas till att 
adressera 

• Det framtida projektets potential  
o Sammanfattning av de tidigare resultat/projekt som det framtida projektet 

bygger på samt hur det framtida projektet förhåller sig till och 
vidareutvecklar dessa. 

o Ansökan skall beskriva på vilken TRL-nivå det framtida projektet förväntas 
ligga. Definieras enligt TRL-beskrivning på www.SIPSTRIM.se 

• Planeringsprojektets genomförande  
o Projektplan för planeringsbidraget, inklusive tid för aktiviteter, resurser och 

leveranser 
o Tillvägagångssätt  
o Beskrivning av förväntade resultat 
• Planeringsprojektets konsortium  
o Sammansättning av konsortiet (planeringsprojektet) med definierade roller 
o Organisationsnummer och arbetsplats för alla inblandade parter i 

planeringsprojektet 
o Tänkt sammansättning av det framtida projektkonsortiet 

 
 
Obligatoriska bilagor: 
 
CVn: CV-bilaga med relevanta CVn för projektledaren och nyckelpersoner i 
projektteamet. För dessa skall namn, ålder, kön, titel/funktion och grad av 
aktivitet anges. Varje CV ska vara max 2 A4-sidor med teckenstorlek 12. 
 
Blanketten ’intyg om försumbart stöd’ ifall sådant söks (dvs om ett företag 
söker bidrag i denna utlysning). 
 
 
9 Villkor 
För utlysningen gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid 
beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, 
uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas 
under ”Villkor och kostnader” på Vinnovas webbsida. Ytterligare särskilda villkor 
kan tillkomma för enskilda projekt. 
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Då utlysningen sker inom ramen för det Strategiska Innovationsprogrammet 
STRIM så tillkommer även anvisningar som reglerar rapportering, uppföljning 
och kommunikation m.m. mot SIP STRIMs programkontor (kontakta 
programkontoret för mer information om rapportering). 

 
10 Sekretessfrågor 
Ansökningar till denna utlysning blir allmänna handlingar. Som huvudregel har 
allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även 
ansökningar som avslås eller återkallas. Även beslut och beslutsmotiveringar är 
allmänna handlingar. Vinnova är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter 
om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och 
forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om 
uppgifterna offentliggörs.  

Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan 
”Sekretess vid ansökningar” (http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-
rapportera/Hur-man-ansoker/Sekretess-vid-ansokningar/). 
 

11 Kontakt 
Kontaktpersoner angående utlysningens inriktning och innehåll: 

Charlotte Andersson, utlysningsansvarig STRIM 
Tel: 070-3446842 
E-post: charlotte.andersson@sipstrim.se 
Jenny Greberg, teknologi och innovation, STRIM 
Tel: 0920-49 10 00  
E-post: jenny.greberg@sipstrim.se 

Kontaktperson angående bedömningsprocessen och administrativa frågor: 
Susanne Gylesjö, utlysningsansvarig på Vinnova 
Tel: 08-473 31 87 
E-post: susanne.gylesjo@vinnova.se 

Ida Langborg, Vinnova  
Tel: 08-473 3077 
E-post: Ida.langborg@vinnova.se 
Kontakt för frågor om ansökningstjänsten och Vinnovas Intressentportal: 

Vinnovas IT-support 
Tel: 08-473 3299 


