
Nyckelord Namn Web Kort beskrivning Målgrupp 

Bidrag & Stöd. Tillväxtverket tillvaxtverket.se

Abetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. 
Förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen samt för gränsregionala 
samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Aktuella ansökningar Miljödriven tillväxt

Programmet riktar sig till svenska små och medelstora företag (upp till 249 anställda) som säljer 
miljöanpassade varor och tjänster. Genom programmet kan enskilda företag söka stöd för miljödriven 
affärsutveckling och upphandling och för att utveckla sina affärer eller får möjlighet att arbeta tillsammans i 
nätverk eller i samarbete med andra aktörer för att skapa affärsutveckling. Företag 

Produktutveckling i små företag 
- av varor och tjänster

Syftet med programmet är att öka tillväxten i små företag. Bidraget ska finansiera externa kostnader i små 
företag för utveckling av deras varor och tjänster så att företaget förstärker sin konkurrenskraft. 
Programmet omfattar cirka 85 miljoner kronor under 2012 och genomförs i samarbete med 15 stycken så 
kallade partnerskap.

Företag

Pilotsatsning på 
utvecklingscheckar inom vård 
och omsorg 

Syftet med pilotsatsningen är att stimulera till konkurrenskraftiga företag och att öka tillväxten i små 
företag inom vård och omsorg. Bidraget ska finansiera externa kostnader för utveckling av tjänster, 
arbetssätt eller varor så att företaget förstärker sin konkurrenskraft. Syftet är också att främja en positiv 
utveckling av antalet innovationer i branschen.

Företag 

Pilotsatsning på 
utvecklingscheckar inom 
kulturella och kreativa näringar

Syftet med pilotsatsningen är att stimulera till konkurrenskraftiga företag och att öka tillväxten i små 
företag inom kulturella och kreativa näringar. Bidraget ska finansiera externa kostnader för utveckling av 
tjänster, arbetssätt eller varor så att företaget förstärker sin konkurrenskraft. Syftet är också att främja en 
positiv utveckling av antalet innovationer.

Företag 

Program för regionalt 
innovationsarbete och kluster 

Programmet syftar till att öka den innovativa förmågan i svenskt näringsliv och består av två delprogram - 
Regionalt innovationsarbete samt Hållbara klusterinitiativ - och genomförs i samverkan mellan regionala 
aktörer och Tillväxtverket via en strategisk dialog.
Utlysningen gäller delprogram 2 Hållbara klusterinitiativ och målgruppen är företagsdrivna klusterinitiativ 
som tydligt utgår från näringslivets intresse, behov och engagemang. Initiativet ska vara prioriterat i det 
regionala tillväxt- och innovationsarbetet. Offentlig sektor

Lokala servicelösningar 

Lokala servicelösningar syftar till att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till 
varierande förutsättningar och behov, men också att finna generella metoder som kan fungera i olika delar 
av landet. Programmet riktar sig till en bred målgrupp och omfattar exempelvis kommuner, regionala 
aktörer och föreningar. Även lokala serviceaktörer som inte riskerar att snedvrida konkurrensen är 
välkomna att söka, exempelvis en lanthandel, bensinstation eller en turistföretagare som är intresserad av 
att tillhandahålla lokal service.

Offentlig sektor, 
organisationer, 
Företag

Löpande ansökningar Regionalt investeringsstöd
Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Och finns ditt företag i stödområde A 
eller B? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar.

Företag, Enskild 
person

Sysselsättningsbidrag 
Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag ny personal? Och finns ditt företag i stödområde A 
eller B? Då kanske sysselsättningsbidrag kan delfinansiera nyanställningarna.

Företag, Enskild 
person

Kommersiell och offentlig 
service 

I första hand kan företagare som har en dagligvarubutik eller en bensinstation i ett gles- eller 
landsbygdsområde få stöd. Du ansöker då om stödet hos länsstyrelse, regionförbund eller 
självstyrelseorgan. Företag 

VINNOVA (Se Europeiska för Vinnovas internationella  
utlysningar) vinnova.se

Är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Ger 
information och rådgivning om EU:s ramprogram för forskning och utveckling. 

Aktuella ansökningar

Säkerhet och krisberedskap- 
produkt och 
tjänstedemonstratorer

Utlysningen syftar till att bidra till förbättrad säkerhet i det civila samhället med hjälp av innovationer i 
varor, tjänster och processer.
Utlysningen görs inom ramen för programmet Säkerhet och krisberedskap som startade 2009. Detta 
program har till syfte att med hjälp av innovationer i varor, tjänster och processer bidra till förbättrad 
säkerhet i samhället, genom hantering av sådana händelser som enskilda individer saknar förutsättningar 
att själva fullt ut hantera, och som skadar samhällets funktionalitet.

Offentlig sektor, 
Företag 

Bygginnovationen 2011-2014

VINNOVA har 2011 startat programmet Nationellt innovationsprogram – Bygginnovationen, som har syftet 
att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Målet med 
programmet är att svensk samhällsbyggnadssektor ska få bättre produktivitet och skapa mer kund- och 
samhällsnytta samt genom grön tillväxt generera mätbara sysselsättnings- och omsättningsökningar. Företag 

Löpande ansökningar 

Utmaningsdriven innovation (se 
även innovation management 
på europeiska fiken)

VINNOVA har beslutat att arbeta mer utmaningsdrivet utifrån förutsättningen att utmaningar driver 
innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Utmaningarna ska vara behovs- och 
efterfrågedrivande. Att utgå från en utmaning kräver bred samverkan mellan företag, universitet och 
högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer. VINNOVA vill bidra till att koppla samman och 
katalysera olika aktörers insatser. 

Offentlig sektor, 
organisationer, 
Företag

Bidrag & Stöd. ESF-rådet esf.se
Främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap för enskilda personer. Ansvariga för den 
Europeiska socialfonden. Temaåret 2012: Äldreåret

Socialfonden Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Företag, Organisation 

Integrationsfonden
Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare i Sverige. 
Sista ansökningsdag är 2012-03-27. Organisation 

Bidrag & Stöd. Jordbruksverket sjv.se
Förvaltar Leader. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Du kan söka Leader för projekt som 
utvecklar landsbygden. 

SAM-ansökan 

Gårdsstöd, miljöersättning, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd. Sista 
ansökningstid är den 29 mars 2012. Om din SAM-ansökan kommer in efter den 29 mars minskar ditt stöd 
med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan kommer in för sent. 

Företag, Enskild 
person

Matlandet Sverige
Visionen bygger på att matlandet Sverige har en stor potential i form av svenskt matarv, värdefulla natur- 
och kulturmiljöer, unika råvaror och internationellt framgångsrika kockar.

Företag, Enskild 
person

Stödet för insatser på 
livsmedelsområdet

…kan du söka om du har ett projekt som bidrar till innovation, utveckling och högre kompetens inom 
livsmedelssektorn.

Företag, Enskild 
person

Projekt inom mat

För projektstöd gäller att resultatet av projektverksamheten ska komma många till del och inte enbart 
gynna ett enskilt företag. Organisationer, företag, kommuner och ekonomiska föreningar kan få pengar för 
projekt som bidrar till Matlandet Sverige.

Offentlig sektor, 
Organisationer, 
Företag

Startstöd

Du kan söka startstödet om du har startat ett nytt jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag, eller om du 
har tagit över ett sådant företag. Startstöd kan du få bara en gång. Varje person som söker startstöd kan få 
högst 250 000 kronor. 

Företag, Enskild 
person

Stöd för kompetensutveckling i 
företag på landsbtgden 

Stödet ska underlätta för dig att anpassa ditt företag till nya förutsättningar, öka kvaliteten i produktionen, 
stärka konkurrenskraften och förbättra miljön och djurens välfärd. Du söker stödet hos din länsstyrelse. Företag 

Företagsstöd för köp av tjänster 

Stödet ska underlätta för dig att utveckla ditt företag så att konkurrenskraften och lönsamheten ökar. 
Därmed bidrar du till att tillväxten och sysselsättningen på landsbygden ökar. Du söker stödet hos din 
länsstyrelse. Företag 

Projektstöd för dig som vill 
utveckla landsbygden 
tillsammans med andra 

Projektstödet ska verka för en högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden, bredda och stärka 
landsbygdens näringsliv och stärka konkurrenskraften inom den gröna näringen.

Offentlig sektor, 
organisationer, 
Företag

Investeringsstöd för dig som vill 
utveckla ditt företag på 
landsbygden

Stödet ska underlätta för dig att utveckla ditt företag, anpassa det till nya förutsättningar, öka kvaliteten i 
produktionen, stärka konkurrenskraften och förbättra miljön och djurens välfärd. Du söker stödet hos din 
länsstyrelse.

Företag, Enskild 
person

Bidrag & Stöd. Kulturrådet kulturrådet.se
En statlig myndighet under Kulturdepartementet som bland annat fördelar statligt kulturstöd till konst- och 
kulturområden så som dans, teater, musik och litteratur. 

Litteraturstöd Går att söka hela året
Företag; 
Utgivningsverksamhet

Litteraturstöd, elektronisk 
utgivning Går att söka hela året

Företag; 
Utgivningsverksamhet

Litterära evenemang i Sverige Sista ansökningsdag 2012 är 29 mars och 5 november. Företag; Bokhandlare

Litterära evenemang i utlandet

Sista ansökningsdag 2012 är 1 februari, 
29 mars, 31 maj, 3 september och 
1 november. Företag, Organisation 

Litterära evenemang i 
bokhandlar Sista ansökningsdag 2012 är 26 mars. Företag; Bokhandlare

Läsfrämjande insatser Sista ansökningsdag 2012 är 29 mars och 17 oktober. 
Offentlig sektor, 
Organisationer

Statlig utställningsgaranti Går att söka hela året. Ersätta försvunna föremål från utställningar. 
Företag, Organisation, 
Enskild person 

Stöd. Enskild person. Kulturbryggan kulturbryggan.se
Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 2011-2012 pröva nya och alternativa 
finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.



Startstöd

Sista ansökningsdag den 6 augusti. Startstödet riktar sig till er som vill fördjupa och utveckla en 
konstnärligt och kulturellt nyskapande projektidé. Projektet bör till formen vara en förstudie, projektering 
eller liknande som syftar till att bryta ny mark inom konst- och kulturområdet. Ni kan söka upp till 100 000 
kr och eftersom risktagande är ett centralt begrepp för Kulturbryggan ställs inga krav på medfinansiering 
inom Startstödet. Enskild person 

Genomförandestöd

Sista ansökningsdag den 16 mars. Genomförandestödet ges till vidareutveckling av nyskapande projekt. 
Ett krav är att projektet har finansiering från annat håll, och då från minst en privat källa. 
Genomförandestödet ska liksom Startstödet gå till projekt som till både form och innehåll är nyskapande. Enskild person 

Bidrag. Sparbanksstiftelsen
http://
www.sparbanksstiftelserna.se/

Alla medel som Sparbanksstiftelserna tillförs är aktieutdelning från Swedbank och andra Sparbanker som 
är aktiebolag. Det innebär att det resultat som bankens kunder genererat till stor del går tillbaka till 
samhället i form av bidrag – det goda kretsloppet. Kultur, idrott, forskning, utbildning och näringsliv är de 
områden som varje år får stöd i miljontals kronor av Sparbanksstiftelserna.

Organisationer, 
Företag, Enskild 
person 

För att kunna söka bidrag 
måste du först kontakta 
Sparbanksstiftelsen på telefon 
och presentera din idé.

För ideella föreningar 
och organisationer. 
Bidrag.  Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer 
för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna 
villkor. Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika 
områden.
Vi ger inte stöd till enskilda personer eller företag. 

Projektstöd 
Projektstöd är en stödform som ges till nyskapande verksamhet i projektform. Ett projekt ska ha 
avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte. Organisation 

Lokalstöd 

Ideella föreningar kan få stöd för den del av kostnaderna för inköp, ny-, om- och tillbyggnad av lokaler och 
anläggningar som krävs för att föreningen ska kunna genomföra en nyskapande och utvecklande 
verksamhet. Det räcker att verksamheten som ska bedrivas är nyskapande på orten. Organisation 

Nätverk. Rådgivning. SVID http://www.svid.se/sv/
SVID vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas, och arbetar för att design ska användas i allt 
innovations- och förändringsarbete. Temaår 2012: hälsa. 

Offentlig sektor, 
Organisationer, 
Företag, Enskild 
person

Stipendie. SVID: Michael Treschow Stipendiet

http://www.svid.se/sv/Om-
SVID/Vad-vi-gor/Stipendier/
Michael-Treschow-stipendium/

Syftet är att uppmuntra dig som student att fortsätta studierna och utveckla din designkompetens. 
Stipendiet kan ge dig många fördelar för framtiden, när du söker jobb eller utbildningar.Bidraget är på 
50.000 kr. Enskild person 

Student. Resurshjälp. SVID: Sommardesignkontoret

http://www.svid.se/sv/For-
designer/
Sommardesignkontoret/

Är du en högskolestudent med minst två studieår bakom dig på designhögskola eller på annan utbildning 
med designinslag inom till exempel hälsa, vård, teknik, ekonomi, entreprenörskap, landskapsarkitektur, 
miljö eller annat? Vill du arbeta med skarpa uppdrag, möta framtida arbetsgivare, lära av andra 
kompetenser och få en upplevelserik sommar? Då ska du söka till Sommardesignkontoret! Enskild person 

Bidrag & Stöd. Riksantikvarieämbetet raa.se

Riksantikvarieämbetet fördelar anslag/bidrag främst till länsstyrelserna som i sin tur fördelar ut pengarna i 
länen. Några anslag/bidrag söks direkt hos Riksantikvarieämbetet. Bidrag kan sökas för Kulturmiljövård, 
Arbetslivsmuseer, Hus med historia, Bidrag till ideella organisationer, Forskning och Utvecklin. Offentlig sektor

Bidrag & Stöd. KK-stiftelsen kks.se

KK-stiftelsen verkar för samproduktion mellan akademi och näringsliv – det vi ser som grunden till 
forskning för näringslivets och samhällets utveckling. Vi har ett långsiktigt perspektiv på den forskning vi 
finansierar och vi driver på denna utveckling genom att ha utlysningar två gånger per år. Finansierar 
framför allt forskning vid Sveriges högskolor och nya universitet när den sker i samproduktion av 
näringslivet. KK-stiftelsen finansierar inte resor, utbildningar, stipendier eller liknande för enskilt bruk. Företag 

Bidrag & Stöd. Endast 
Stockholm. Fonden Innovativ Kultur innovativkultur.se

Vi har resurser till nyskapande konst och kultur, kulturella experiment och ny samverkan och arbetar med 
projekt och idéer inom Stockholmsregionen. Genom Innovativ Kultur kan ni söka resurser till projekt och 
genom Idéloft och vår rådgivning kan vi hjälpa er med utvecklingen av idéer. Enskild person 

Nätverk, råd, inkubator. Alexanderssoninstitutet
http://
www.alexandersoninstitutet.se/

Samverkan inom och mellan regioner är en av de effektivaste medicinerna för att motverka beroendet och 
utsattheten från denna konkurrens. Samverkan genom aktiva och gränslösa nätverk skapar utrymme att 
fånga upp och exploatera innovationer, kunskap och initiativ. 
Det gör vi genom att kraftsamla resurser och skapa gränsöverskridande nätverk som sedan blir 
självgående. 

Offentlig sektor, 
Organisationer, 
Företag, Enskild 
person

Bidrag & Stöd. 
Stipedier. Enskild 
person. Konstnärsnämnden 

http://
www.konstnarsnamnden.se/

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer 
inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande 
konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Totalt delar vi varje år ut ca 120 
miljoner kronor i stipendier och bidrag. Enskild person 

Crowdfunding. Crowdculture http://www.crowdculture.se/se

Crowdculture är en plattform där du kan dela, sprida, stödja och söka pengar till kultur. Det är en 
community med ambitionen att hjälpa kulturutövare att realisera sina drömmar. Du kan lägga upp egna 
projekt på sidan som du söker pengar för. Du kan välja att vara medlem och stödja de projekt du tycker 
om mest, eller bli kostnadsfri medlem. Du kan också starta en fond och göra utlysningar i systemet.

Företag, Enskild 
person 

Skåne. Rådgivning. Idélinjen http://idelinjen.se/ – samlingsplatsen för rådgivning och finansiering till innovatörer, entreprenörer och företagare i Skåne.
Företag, Enskild 
person 

Crowdfunding. Funded by me http://www.fundedbyme.com/
Crowdfunding, där man som kreatör lägger upp sitt projekt och låter andra donera pengar till att finansiera 
det. Enskild person 

Bidrag & Stöd. Boverket http://www.boverket.se/

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och 
vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. 
Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. De 
flesta stöden söker du hos länsstyrelsen i länet där åtgärden ska utföras.

Offentlig sektor, 
Organisationer, 
Företag

Rådgivning. Starta 
företag ihop med andra. Coompanion http://www.coompanion.se/

Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga företagsidéer tillsammans 
skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning - från idé till framgångsrikt företagande. 

Företag, Enskild 
person

Bidrag & Stöd. Endast 
film. Svenska Filminstitutet www.sfi.se

Svenska Filminstitutet har i uppdrag att stimulera svenskt filmliv i vid mening. Det sker bland annat genom 
fördelning av ekonomiska stöd till olika delar av svenskt filmliv. På Filminstitutet finns även MEDIA Desk 
som informerar om stöd inom EU:s MEDIA-program.

Offentlig sektor, 
Företag 

Bidrag & Stöd. 
Stipendier. Endast 
författare. Sveriges Författarfond www.svff.se

Författarfonden fördelar flera olika typer av stipendier, bidrag och stöd. De flesta fördelas ur 
biblioteksersättningen, men därutöver finns också andra statliga bidrag och stöd. Enskild person 

Bidrag & Stöd. Endast 
ungdomar. Ungdomsstyrelsen www.ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och 
välfärd. Vi har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, 
folkrörelseorganisationer och projekt. Till ungdomar under 25 år och till kvinnor. Arbetar för att unga ska få 
tillgång till inflytande och välfärd. Fördelar statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, 
folkrörelseorganisationer och projekt. Bidragen på Ungdomsstyrelsen är indelade i organisationsbidrag 
och projektbidrag. Organisationsbidrag används till basverksamhet som till exempel administration. 
Projektbidrag går till projekt med ett speciellt tema eller inriktning.
Alla våra bidrag fördelas på uppdrag av regeringen. Regeringen formulerar syftet och bestämmer reglerna 
för de bidrag som finansieras med statliga pengar och EU-kommissionen bestämmer villkoren för bidragen 
som finansieras med hjälp av EU. 

Organisation, Företag, 
Enskild person

Bidrag & Stöd. Stiftelse. Postkodstiftelsen 
http://
www.postkodstiftelsen.se/

Genom Postkodlotteriet kan Postkodstiftelsen stödja både lokala och globala projekt där flera 
organisationer kan vara inblandade samtidigt. Det finns inga speciella ansökningsdatum utan det sker 
löpande. Två huvudområdet: natur och miljö samt människors levnadsvillkor. Kriterier: Får icke vara 
vinstdrivande projekt. 

Organisation, Enskild 
person

Bidrag & Stöd. 
Stipendier. Endast 
jounalister. Publicistklubbens stipendier

http://
www.publicistklubben.se/
kontakta-oss/stipendier/ För studier och förkovran inom det journalistiska yrket. Enskild person 

Bidrag & Stöd. Stiftelse. Helge AX:sons Johnssons stiftelse http://www.haxsonj.se

Bidrag som delas ut till dessa verksamheter: att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig 
verksamhet, att främja vetenskaplig forskning samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet i 
landet. Ansökan tillhanda senast den 1 februari varje år. Organisation, Enskild 

person

Lån. Industrifonden http://www.industrifonden.se/

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med internationell tillväxtpotential. Alla våra 
investeringar görs på affärsmässiga villkor tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Vi 
erbjuder ägarkapital eller lån till svenska små och medelstora företag inom flera branscher. Fonden har 
tillgångar på 3,8 miljarder kronor och direkta engagemang i ca 90 bolag. Företag 

Juridisk hjälp. BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige http://www.bus.se/

BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, är en organisation för bildkonstnärer oavsett uttryckssätt, målare, 
skulptörer, grafiker, illustratörer, performers, videokonstnärer, konsthantverkare, designers etc. Genom 
BUS får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. Vi 
underlättar användning och säkerställer att relevanta tillstånd ges.

Företag, Enskild 
person

Övrigt. Norrbottens län. Norrbottens län 

http://www.nll.se/Om-
landstinget/Fonder-bidrag-
stipendier/Regionala-
utvecklingsmedel/Utlysning-
Unga-mangfald-och-
integration/

Norrbottens läns landsting avsätter två miljoner kronor till projekt som lägger fokus på unga, mångfald och 
integration. Vi söker projekt som ger utvecklingen fart. Ramarna är vida, vi är nyfikna på nya lösningar och 
kreativa uppslag.

Organisation, Företag, 
Enskild person

Bidrag & Stöd. Statens musikverk 

http://
www.statensmusikverk.se/
soka-stod/

Musikplattformen delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som 
gynnar det professionella musiklivet. Projekten kan ha en nationell och/eller internationell prägel, eller 
bestå av en förstudie

Organisation, Enskild 
person

Stipendie. 
Samlingssida. Global Grant 

http://www.globalgrant.com/
sv/stipendier.html

Här finner du stipendier och bidrag för dig själv och din familj. Anslag till skolor, föreningar, företag och 
organisationer. GlobalGrant innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder.  Det 
finns också ett verktyg för medlemmar där man får hjälp att enkelt göra ansökningar och presentationer. Enskild person 

Västsverige West Sweden http://www.westsweden.se/

West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting/regioner med uppgift att stimulera 
och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige, framför allt med hjälp av de möjligheter 
som medlemskapet i EU innebär. West Sweden erbjuder möjligheter för sina medlemmar att utveckla idéer 
som ligger i framkanten av Europas utveckling och att ta tillvara på de regionala intressena inom EU. 

Offentlig sektor, 
Organisationer

Södra Småland, 
Kvinnor Resurscentrum Södra Småland 

http://www.rfss.se/Naringsliv/
Resurscentrum-sodra-
Smaland.aspx

Resurscentrum södra Småland är under 2011-2012 inriktat främst på området entreprenörskap och 
innovativa miljöer (förnyelse och dynamik). Centrat har för sin verksamhet 2012 medel som ska gå till 
forskningsinitiativ med bäring på kvinnors villkor och möjligheter inom regional tillväxt och i synnerhet 
entreprenörskap och företagande.

Företag, Enskild 
person

PRIS: EU Women Innovators Prize

http://ec.europa.eu/research/
innovation-union/
index_en.cfm?section=women-
innovators

EU-kommissionen har också instiftat ett nytt EU-pris "European Union Women Innovators Prize" för 
kvinnliga innovatörer vars arbete har finansierats av det sjunde ramprogrammet för forskning eller tidigare 
program.



PRIS: Ostartat 2012, Coompanion 
Jakten på ostartade företag genomförs i samarbete med Kooperationens år 2012. Vinn startkapital, 
mentorskap, möten, löpande ekonomisk hjälp, juridik, marknadsföring och PR. 

PRIS: Creative Business Cup

http://
www.creativebusinesscup.com
/ Inte ännu i Sverige!

PRIS: Swedish Design Award
http://
www.swedishdesignaward.se/ Ges ut vartannat år. Inga prispengar, istället kvalitetsstämpeln Design S

PRIS: Stora Designpriset 
http://
www.storadesignpriset.se/

Stora Designpriset uppmärksammar affärsframgångar med ett integrerat och konsekvent designarbete. 
Priset tilldelas svenska företag och deras designleverantörer. Det delas ut en gång per år av 
Teknikföretagen i samverkan med Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID och Svensk Form.

PRIS: Tävla med ditt manus 

http://bergmancenter.se/
bergmanveckan2/efter-
bergman/tavla-med-ditt-
manus/

Priset tilldelas bästa kortfilmsmanus för spel- eller dokumentärfilm med ett produktionsstöd motsvarande 
140 000 kronor. Manuset ska vara inspirerat av Ingmar Bergmans filmiska verk, stil eller tematik och vara 
angeläget för vår tid. 



Namn Web Kort beskrivning

Interreg interreg.se
De terrioritella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De 
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Sverige deltar i 13 interregprogram.  

Gränsregionala samarbetsprogram

Samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Öresund-Kattegatt-Skagerrak (utlysning ska 
vara inne senast slutet på mars). Sverige-Norge (utlysning ska vara inne senast slutet på mars). Botnia-
Atlantica (utlysning ska vara inne senast slutet på mars). Nord. Central Baltic/mellersta Östersjön. South Baltic/
Södra Östersjön.  

Central Baltic/mellersta Östersjön

12 March 2012, the Programme will open a follow-up call to the 6th call which will close again on Friday, 15 
June 2012. This follow-up call is open only for applications in the Archipelago and Islands Sub-programme 
and here its priority 1 (Safe and healthy environment).

South Baltic/ Södra Östersjön The 9th Call for Proposals will be opened in Autumn 2012 for Measure 2.4 (Local community initiatives)

Interregionala samarbetsprogram

De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. En organisation i Norrbotten kan till exempel 
samarbeta med Skottland och Spanien. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och 
nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Interreg IVC och UrbAct har stängda utlysningar eller 
så slutar dem i mitten på mars. Espon 2013 och Interact II är program man inte kan få pengar från utan 
erfarenheter.  

Transnationella samarbetsprogram

I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar 
ibland hela länder och ibland delar av länder. North sea region programme och Baltic Sea Region programme 
stänger sina utlysningar i mars. 

 Northern Perifery Programme 
Främja innovation och konkurrenskraft i avlägsna och perifera områden och hållbar utveckling av natur- och 
samhällsresurser. Utlysning till 2 maj 2012. 

Svenska institutet (Östersjöprogrammet) si.se Stipendier

Creative Force 

Svenska institutets initiativ Creative Force syftar till att skapa dialog och kreativa mötesplatser på kultur- och 
samhällsområdet. Inom Creative Force tar SI emot ansökningar för projekt inom kultur, samhälle, media och 
kreativa sektorer med syfte att stärka öppenhet och demokratiska strukturer. Under 2012 genomförs tre 
utlysningar gällande samarbetsprojekt inom Creative Force

Creative Force Östra Europa

Från och med 1 mars till och med 31 mars kl 24:00. Creative Force Östra Europa ska stärka öppenhet och 
demokratiska strukturer genom ömsesidiga läroprocesser och hållbara nätverk mellan aktörer inom kultur, 
media och närliggande sektorer i Sverige och Georgien, Moldavien, Ukraina samt Vitryssland.

Creative Force Västra Balkan 

Från och med 1 mars till och med 31 mars kl 24:00. Creative Force Västra Balkan ska stärka öppenhet och 
demokratiska strukturer genom ömsesidiga läroprocesser och hållbara nätverk mellan aktörer inom kultur, 
media och närliggande sektorer i Sverige och Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien samt 
Serbien. Särskilt fokus för Creative Force Västra Balkan ligger på barns och ungas rättigheter och möjligheter.

Creative Force Mellanöstern och 
Nordafrika

Från och med 1 mars till och med 31 mars kl 24:00. Det övergripande målet för programmet är att bidra till 
ökad respekt för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.

Stipendier för forskning och studier i 
utlandet 

SI erbjuder både individuella stipendier och möjligheter att söka stöd för institutionellt samarbete, 
främst avseende utbyte på universitets-/högskolenivå. Några program med korttidsstipendier vänder 
sig till yrkesverksamma.



Tematiska partnerskap

De tematiska samarbetsprojekten ska vara åtgärdsinriktade och omfatta aktörer från olika branscher.  
Partnerskapet bör omfatta minst två svenska aktörer och minst två aktörer från två olika 
samarbetsländer. Stöd ges för resor och uppehälle, spridningsaktiviteter och viss administration/
projektledning. Prioriterade områden: Renare vatten samt hållbar livsmedelsproduktion, Innovativ 
energiomställning, Regionens utmaningar, Kunskapsintensiva tjänster. Projekten kan beviljas maximalt 
tre mkr SEK i finansiellt stöd. Sista ansökningsdag: 15 april 2012. 

Nordiska ministerrådet norden.org Projektmedel för samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna med varierande teman. 

Nordic game program
http://www.nordicgameprogram.org/?
id=23

Bidrag till spelutvecklare i Norden. Snart kommer även en rådgivningsverksamhet att startas. Ett program från 
Nordiska ministerrådet.  

Nordiska kulturfonden 
http://www.nordiskkulturfond.org/?
sc_lang=sv-SE

Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan vars uppgift är att i vid bemärkelse främja 
kultursamarbete mellan de nordiska länderna. Fonden är verksam inom ett brett konst- och kulturområde och 
verksamheten omfattar både professionella och amatörer.

Kulturkontakt Nord
http://www.kulturkontaktnord.org/
lang-sv/home

Kulturkontakt Nord är en stark och innovativ nordisk kulturaktör med hela Norden som sin plattform. 
Kulturkontakt Nord inledde sin verksamhet 1.1.2012 genom en sammanslagning av Nordens institut i Finland 
(Nifin) och det tidigare Kulturkontakt Nord.
Den nya organisationen är en central nordisk mötesplats i Finland. Den sprider kunskap om och intresse för 
Norden och verkar som sekretariat för Nordiska ministerrådets två stödprogram för kultur. Organisationen är 
därutöver en kontaktpunkt för nordiskt kultursamarbete och för informationen om detta samarbete i Norden 
och internationellt.

Nordisk film och tv-fund http://www.nordiskfilmogtvfond.com/
index.php Stöd och bidrag till filmproduktioner i Norden. 



Namn Web Kort beskrivning

Intercult http://www.intercult.se/

Arbetar med interkulturella initiativ, både som producenter och experter. Sätter igång 
storskaliga samproduktioner på europeisk nivå. Länkar lokala och internationella initiativ. 
Sammanför konstnärer, operatörer och publiken.
Aktiva i flera nätverk. Håller i kurser, konferenser, föreläsningar och ger vägledning. Har direkt 
kunskap i hur man driver EU-projekt.

Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

http://www.sida.se/ Journaliststipendier. Sida erbjudet även journalister att söka stipendium för studier i områden 
som berör svenskt utvecklingsarbete. Syftet är att erbjuda en möjlighet att besöka 
utvecklingsländer och öka sin kunskap om utvecklingsfrågor och biståndsverksamhet. Varje 
stipendium uppgår till högst 30 000 kronor och det söks genom Hiertanämnden. Utlysning 
STÄNGD för 2012. 

Programmet för informations-
och kommunikationsteknik (IKT) Mer info på vinnova

Programmet ska skapa ett gemensamt europeiskt informationsområde som främjar en öppen 
och konkurrenskraftig inre marknad för informationssamhälle och media. Initiativet ska även 
uppmuntra medborgare, företagare och myndigheter att använda IKT i större utsträckning. 
Det ska också bidra till att stärka innovation och investeringar i forskning inom 
informationsteknologi.

Internationella programrådet programkontoret.se

Stöd til utbildningssektorn. Internationella programkontoret är det svenska programkontoret 
för de EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet som 
regeringen har beslutat om. Det innebär att vi utöver regeringen har Europeiska 
kommissionen, Nordiska minsterrådet och Sida som uppdragsgivare och finansiärer. Genom 
våra program och aktiviteter kan skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda 
individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och 
kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. 

EU-PROGRAM



Kreativa Europa
http://ec.europa.eu/culture/media/
creative-europe_en.htm

The Creative Europe programme would support European cinema and the cultural and 
creative sectors, enabling them to increase their contribution to jobs and growth. With a 
proposed budget of €1.8 billion for the period 2014-2020, it would support tens of thousands 
of artists, cultural professionals and cultural organisations in the performing arts, fine arts, 
publishing, film, TV, music, interdisciplinary arts, heritage, and the video games industry, 
allowing them to operate across Europe, to reach new audiences and to develop the skills 
that are needed in the digital age. By helping European cultural works to reach new 
audiences in other countries, the new programme will also contribute to safeguarding and 
promoting Europe's cultural and linguistic diversity. Creative Europe will not be open to 
applications from individuals. But around 300 000 individual artists and cultural professionals, 
as well as training institutions, will be reached through the projects submitted by cultural 
organisations. This is a much more cost-effective way to achieve results and a lasting impact. 

Cinema and audiovisual sector 900 milion euro
Culture Sector 500 mililon euro

Financial Guarantee Facility

120 million euro which would enable small operators to access up to €1 billion in bank loans, 
as well as around €60 million in support of policy cooperation and fostering innovative 
approaches to audience building and new business models.

MEDIA, the EU's support programme for the European 
audiovisual industry. 

http://ec.europa.eu/culture/media/
index_en.htm Creative Europe ersätter denna. 

Media literacy EU Programme
http://ec.europa.eu/culture/media/
index_en.htm

Creative Europe ersätter denna. All media, including television and film, radio and recorded 
music, print media, the Internet and all other new digital communication technologies. 

EU:s 7e ramprogram för forskning
och teknisk utveckling www.europaprogrammen.se

EU ger stöd till forskningsprojekt inom en rad olika områden, från IT och folkhälsa till 
förnybara energikällor, produktutveckling och transport. En grundregel för att få EU-stöd är 
att företag, universitet och organisationer från flera länder samarbetar i projekt. Det är dock 
även möjligt för enskilda forskare att söka stipendier för att kunna delta
i EU:s forskningsprogram.

SMINT - Planeringsbidrag till små 
och medelstora företag för ansökan 
till EU:s sjunde ramprogram

Inom utlysningen SMINT kan små och medelstora företag ansöka om att få stöd till en 
forskningsansökan till EU:s sjunde ramprogram (FP7). Stödet avser att ge bidrag till förarbetet 
för en projektansökan, inklusive utformning av konsortium och ska täcka högst 60 procent av 
kostnaden, dock max 150 000 kr. Ytterligare 25 000 kr kan komma ifråga vid 
förhandlingsfasen.

Effektivisering av 
ansökningsförfarandet för EU-
projekt inom skogs- och träindustrin

För att stärka svensk skogs- och träindustris konkurrenskraft i ett nationellt och internationellt 
perspektiv. Riktar sig till svenska företag och forskare vid svenska universitet, högskolor eller 
institut. Industriella och akademiska parter som traditionellt inte anses tillhöra skogs- och 
träindustrin välkomnas att delta. T.ex. Bygga och leva med trä, Fiberbaserade förpackningar, 
Papperet i mediesamhället, Nya produktområden för fiberindustrin. Sista ansökningsdag 28 
dec.



Öppna utlysningar genom Vinnova för EU:s 7e 
ramprogram-INTERNATIONELLA 

http://www.vinnova.se/sv/EU-
internationell-samverkan/
Internationella-utlysningar/

Matimop-VINNOVA 

VINNOVA erbjuder tillsammans med israeliska Matimop intresserade företag att lämna med 
skisser på samarbetsprojekt för att utveckla innovativa produkter och tjänster inom bl a IKT 
och Cleantech. Utlysning ständer 1 juli 2012

IKT CIP 

CIP-programmet omfattar teknisk och icke-tekniska innovationer som har nått  längre än ren 
demonstration inom forskningsprojekt. Det stöder inte forskningsverksamhet, men projekten 
kan omfatta, när det behövs, teknisk anpassning och integrationsarbete för att uppnå målen. 

CIP-program
IKT för smarta städer samt IKT för 
Hälsa och åldrande.  Sista ansökningsdag är den 15 maj.

ENIAC Joint Undertaking (ENIAC-
JU)

ENIAC är ett offentligt-privat partnerskap för forskning inom nanoelektroniksystem på 
europeisk nivå. Utlysningen är öppen för industrin, små, medelstora och stora företag samt 
akademiska forskningsorganisationer som är aktiva inom nanoelektroniksystem.

ICT-based Solutions for (Self-) 
Management of Daily Life Activities 
of Older Adults at Home

AAL är ett EU-program på IKT-området som lanserades 2008 med syfte att hjälpa äldre 
personer att stanna kvar längre i sin hemmamiljö genom att nyttja modern teknik. Sista 
ansökningsdag är den 29 maj.

Vinnovas internationella utlysningar Innovation management

Programmen inom området fokuseras på aktiviteter som stödjer starka innovationsmiljöer, 
främjar gränsöverskridande samarbete, främjar innovationsupphandling och resulterar i att 
innovationsförmåga kan mätas och förbättras. En viktig del i detta arbete är att främja 
jämställdhet och mångfal. Löpande utlysning

Vinnova Stardust
http://vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/EUs-Ostersjostrategi/StarDust---EU-
satsning-pa-framgangsrika-kluster/

EU-GUIDER:

EU-upplysningen eu-upplysningen.se
Ger ut Din guide till EU-stöd som skapar en överblick över de stöd som är beslutande. Finns 
att beställa på hemsidan. 

EU:s officiella tidning 
http://eur-lex.europa.eu/
JOIndex.do?ihmlang=sv Med info om ansökningsperioder osv

EU kommisionens olika program för bidrag 
http://ec.europa.eu/
contracts_grants/index_en.htm

EU-samordnare i kommunen Nås via kommunens växel 
Euro Info Centre www.euroinfo.se.

EU Regionkontor 

Svenska regionkontor med representation i Bryssel:                    CentralSweden 
www.centralsweden.se                                            EastSweden www.eastsweden.org                                                                 
Mid Sweden www.midsweden.se                                                                North Sweden 
www.northsweden.org                                                         South Sweden (Sydsam) 
www.sydsam.se                                             Stockholm Regio www.stockholmregion.org                                     
WestSweden www.westsweden.se



Europa-direkt kontor

http://ec.europa.eu/sverige/
eu_service/eu_close_you/
europe_direct/index_sv.htm

I Sverige finns sexton Europa Direkt–kontor som svarar på allmänhetens frågor om EU och 
sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov. För 
främjandet av den lokala och regionala debatten om EU-frågor. Ger möjlighet till boende i 
närområdet att tycka till om EU:s politik.

Vägvisare till EU:s fonder och program - sammanställning 
från Tillväxtverket

http://www.tillvaxtverket.se/
huvudmeny/euprogram.
4.418280eb12db85acaec80005362.
html Tillväxtverket har gjort en guide till EU-medel

Sveriges kommuner och landsting; rapport om EU-
programmen

http://brs.skl.se/publikationer/
index.jsp?http://brs.skl.se/
publikationer/publdoc.jsp?
searchpage=katasearch.jsp&db=KA
TA&from=1&toc_length=20&currdoc
=1&search_titn=%2239124%22
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Kick Starter http://www.kickstarter.com/
Världens största crowdfunding-sajt för kreativa 
projekt 

Indiegogo http://www.indiegogo.com/
Stor internationell crowdfunding sajt för kreativa 
projekt 


