UTLYSNING
Intsam etablerades 2017 och är en myndighetsgemensam samverkansgrupp för statliga
finansieringsorgan1
med
uppdrag
att
stärka
och
samordna
forskningsoch
innovationsfinansieringsinsatser med länder utanför Europa. Genom Intsam finns nu möjlighet att
söka finansiering för att utveckla samverkansprojekt mellan Sverige och Japan som bedrivs i
samverkan mellan akademi och externa aktörer såsom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Enligt en definition från Vinnova är ett samverkansprojekt en interaktiv process som skapar ömsesidig
nytta, både för lärosäten och samverkanspartners2. Målsättningen med finansieringen är att de idéer
som deltagande aktörer initierar till en högre grad ska nyttiggöras och kommuniceras i en vidare
kontext.
Utlysningen är öppen för samverkansprojekt mellan Japan och Sverige där projekten ska bidra till att
uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling3.
Tematiskt fokus är projekt inom:






Åldrande
Hållbarhet
Materialvetenskap
Innovation & Entreprenörskap
Artificiell intelligens (AI)

Följande aktiviteter kan finansieras:
- forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket kan innefatta t. ex. ersättning för lön/arbetstid4
inom projektet, genomförande av samverkansaktiviteter, möten, workshops m.m.
- informationsinsatser
- konferenser
- resor och seminarier (inom Sverige)
Behörighetskrav: Utlysningen är öppen för dig som är anställd på ett svenskt lärosäte alternativt
företag eller offentlig organisation och vill samverka med aktörer i Japan. Ett krav för att kunna söka
medel är att någon från projektgruppen aktivt deltog i matchmaking-eventet mellan
forskare/företag/offentlig sektor den 10 juni eller annan relevant aktivitet under MIRAI 2.0 Research
and Innovation Week 7–11 juni 2021.
Finansiering kan sökas för initiering av nytt samverkansprojekt mellan minst en svensk och en japansk
part. Varje svensk gruppering måste innehålla minst en akademisk part. Intsam premierar samverkan
mellan olika aktörer såsom näringsliv, akademi och offentlig sektor. Särskilt små och medelstora
företag välkomnas i sådana samverkanskonstellationer. Endast de svenska projektparterna kan få del
av denna finansiering.
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Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas, Energimyndigheten med STINT som observatör.
VA 2015:02, Samverkansuppgiften i ett historiskt och institutionellt perspektiv.
https://www.vinnova.se/contentassets/1640d68c75a24ce0930810655a2501b9/va_15_02t.pdf
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbarutveckling/
4 Ersättning för lönekostnad kan högst uppgå till en genomsnittlig kostnad om 800 kr per timme. Det är
fortfarande faktiska kostnader som gäller, vilket betyder att om de faktiska personalkostnaderna är högre än
800 kr per timme är högst 800 kr stödberättigande. Det betyder även att om de faktiska kostnaderna understiger
800 kr per timme ska de lägre faktiska kostnaderna tas upp.
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Finansiering: Maximalt bidrag från Intsam är 90 000 kronor per ansökan.
Akademiska organisationer och andra icke vinstdrivande forskningsutförande organisationer samt
offentlig sektor och annan icke-ekonomisk verksamhet kan få ersättning för sina kostnader upp till
100 procent. Små och medelstora företag som söker medel kan få upp till 80 procent finansiering av
stödberättigande kostnader.
Medel kan sökas för personalkostnader och inkluderar även OH för universitetsparter. För att visa att
ansökan har stöd inom de organisationer där sökande är aktiva krävs prefektintyg/godkännande från
chef för att försäkra att samarbetet är förankrat. I övrigt tillämpas Vinnovas generella regler för
bidrag: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/
Projektperiod och förväntat utfall
 Projektet får starta så fort beslutsmeddelande levererats (datum för beslut är 29 oktober
2021)
 Samtliga aktiviteter ska vara genomförda senast 1 juni 2022
 Projektets resultat ska presenteras i anslutning till Research and Innovation Week i Japan i juni
2022.
Målsättningen med de projekt som beviljas finansiering är att de ska fördjupa kontakten med japanska
samarbetspartner, samt utveckla innovativa och behovsdrivna projektplaner med potential att
framgångsrikt söka stöd från utlysningar och attrahera investeringar.
Bedömningskriterier
Inkommande ansökningar för initiering av samverkansprojekt kommer att bedömas utifrån sex
kriterier:
1. Relevans av problemställning, målsättning och förväntade resultat
2. Genomförbarhet (hur realistisk och trovärdig projektplanen är, både för att genomföra
projektet och för att uppnå önskade resultat)
3. Potential och nytta för alla deltagande parter samt omgivande samhälle (vilka effekter och
vilket värde projektet kan förväntas leda till, och vilken betydelse det kommer att ha för
samhället om projektet når sina mål)
4. Potential för fortsatt samarbete efter denna projektfinansierings avslut
5. En hypotes för hur förväntade resultat vidare kan implementeras
6. Projektparternas lämplighet för att genomföra projektet
Beslut om tilldelning av medel kan inte överklagas.
Viktiga datum:
MIRAI 2.0 Research and Innovation Week
Academia/Industry matchmaking event (MIRAI-Vinnova)
Ansökan öppnar
Sista ansökningsdatum
Datum för beslut

7-11 juni
10 juni
7 juni
17 september
29 oktober

Vem läser er ansökan?
Ansökningar kommer bedömas av en bedömningsgrupp bestående av representanter från
Vetenskapsrådet, Vinnova, MIRAI 2.0, Stockholm trio (Stockholms universitet, KTH och Karolinska
Institutet), Teknikföretagen och Japans ambassad i Sverige. Inkommande ansökningar blir allmänna
handlingar.

