
Blå innovation –
förberedande projekt 2021
Webbinarium om utlysningen 19 maj 2021



Kontaktpersoner för utlysningen

Petra Wallberg, Forskningssekreterare 

Mattias Blomberg, Koordinator för innovation

Kenneth Nilsson, Forskningshandläggare 

Johan Hansson, Sakkunnig finansiering och budget

We are performing this seminar in Swedish but feel
free to ask questions in English! 



Utlysningen på webben

All information om utlysningen 
finns på formas.se

• vad din ansökan ska innehålla
• hur du går till väga för att söka
• bedömningskriterier



Tänk på att

Läsa utlysningstexten noga

Ansöka organisationskonto senast en vecka innan utlysning 
stänger. Du behöver även ett personkonto

Aktörer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet ska bifoga ett intyg 
som visar att redovisningen av projektet är separerad från den 
ekonomiska verksamheten eller att den ekonomiska verksamheten är 
rent underordnad

Ansökan stänger: 2021-09-01 kl 14.00



Utlysningen
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Syftet med förberedande projekt –
början på en resa

• Utmaning som direkt eller indirekt bidrar 
till en förbättrad havs- eller vattenmiljö

• Alla typer av vatten: dagvatten, 
grundvatten, sötvatten och havsvatten

• Teknisk och/eller systemförändring
• Identifiera, kartlägga och förstå relevanta 

system, nätverk och aktörer
• Projektet kan vara helt nytt eller 

komplettera ett redan befintligt



Utmaningen ska vara komplex

• Olika vetenskapliga discipliner
• Olika samhällssektorer
• Långsiktigt hitta synergieffekter mellan verksamheter och samverkan 

mellan olika aktörer
• Hållbarhetsperspektivet är en integrerad del

Komplex utmaning som kan inkludera

Företag Offentlig sektor Universitet/Högskola Övriga 
organisationer



Förutsättningar

• Projekttid 12 -18 månader
• Max 1,5 miljoner kronor i bidrag från 

Formas per projekt
• Högst två parter

- Behovsägare
- Universitet, högskola eller 

forskningsinstitut

• Projektledaren måste vara disputerad
• Behovsägaren kan bara ingå i en 

ansökan 



Vem kan vara behovsägare?

Till exempel 
• Kommun, region, myndighet
• Kommunalt bolag
• Branschorganisation eller 

förening

Enskild firma får inte delta, 
parten måste utgöra en 
juridisk person



Intyg

• Aktörer som delvis bedriver 
ekonomisk verksamhet ska 
bifoga ett intyg som visar att 
redovisningen av projektet är 
separerad från den ekonomiska 
verksamheten eller att den 
ekonomiska verksamheten är 
rent underordnad

• Länk till intyget finns i 
utlysningstexten (pdf)



Nästa steg

Formas  planerar att i nästa steg öppna 
en genomförandeutlysning 2023
De som får ett förberedande projekt är 
inte garanterad fortsatt finansiering i 
nästa steg
De är heller inte tvingande att söka i 
nästa utlysning



Att ansöka i Prisma
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Ansök i Prisma 

• Huvudsökande är projektledare i 
Prisma

• Organisationskonto krävs av den 
organisation som huvudsökande 
representerar

• Projektledaren behöver ha ett 
personkonto 

• Godkänd medelsförvaltare
• Beskriv hur din organisation ser 

ut (skapa en struktur)
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Bedömning av 
ansökningar
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Efter ansökan har lämnats in  

Formas genomför en kontroll av alla ansökningar innan den går vidare till 
beredning. Om något eller flera av dessa krav inte är uppfyllda avslås din 
ansökan. Det innebär att ansökan inte går vidare till granskning
• Att sökt belopp per projekt inte överstiger 1 500 000kr och att projektlängden är 12-

18 månader
• Projekt ska ha maximalt 2 parter varav en part måste vara behovsägaren
• Behovsägaren får inte delta i mer än en ansökan
• Projektledaren och forskare vid akademisk part ska vara disputerad senast vid 

utlysningens stängning
• Sökande organisationers ekonomiska verksamhet kan inte ta emot medel i denna 

utlysning
• Sökande organisationer som till viss del bedriver ekonomisk verksamhet ska bifoga 

ett intyg enligt ovan



Bedömningsprocess  

• Ansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av 
oberoende granskare (forskare samt representanter från näringsliv 
och myndigheter)

• 4 granskare bedömer varje ansökan
• Ansökan bedöms utifrån kriterier för relevans, potential, 

genomförande och aktörer
• Alla kriterier bedöms på en skala 1-7
• Bara det som står i ansökan bedöms. Bedömningarna görs utifrån det 

som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så 
tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant 
information finns med



Tänk på



Följ instruktionerna i utlysningstexten 
noga
• Medelsförvaltaren behöver inneha ett organisationskonto
Ansök om organisationskonto senast en vecka innan utlysning 
stänger
• Den individ som fyller i ansökan behöver ett personkonto
• Beakta bedömningskriterierna
• Aktörer som delvis bedriver ekonomisk verksamhet ska bifoga ett 

intyg som visar att redovisningen av projektet är separerad från den 
ekonomiska verksamheten eller att den ekonomiska verksamheten är 
rent underordnad.

Ansökan stänger: 2021-09-01 kl 14.00



Frågor? 



Kontaktpersoner för utlysningen

Frågor som rör utlysningens innehåll
Petra Wallberg havochvatten@formas.se
Mattias Blomberg havochvatten@formas.se

Sakkunnig frågor om budget och finansiering
Johan Hansson johan.hansson@formas.se

Frågor om Prisma – Formas administrativa system
Kenneth Nilsson havochvatten@formas.se

förnamn.efternamn@formas.se
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