INNOVATIONER FÖR ETT
HÅLLBART SAMHÄLLE 2018
(IHS)
LÖSNINGAR PÅ STORA SAMHÄLLSUTMANINGAR
GENOM UTVECKLING AV NY KUNSKAP OCH
KOMPETENS
2018-06-25
Av: Vinnova
Den 15 juni öppnade Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” (IHS) som fokuserar på
områdena miljö, transport och hållbara städer. Projekten ska bidra till utveckling av ny kunskap som ska
leda till betydande samhällsnytta. För att uppnå detta behövs i många fall gränsöverskridande projekt av
banbrytande karaktär.
Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. En hållbar tillväxt
förankrad i målen för Agenda 2030 omfattar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Denna utlysning är en del av
Vinnovas genomförande av Agenda 2030. Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå
de globala målen för hållbar utveckling. Utlysningen ska skapa samverkan för att utveckla innovationsförmågan hos de
sökande och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.
Har du banbrytande idéer som kan leda till ny kunskap om hur vi kan utveckla ett mer hållbart samhälle? För att söka

medel krävs minst två projektparter varav en ska vara en forskningsorganisation.Utlysningen omfattar områdena miljö,
transport och hållbara städer. Projektlängden kan maximalt vara fyra år. För utlysningen ﬁnns avsatt en budget på 70
miljoner kronor.

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till juridiska personer, minst två projektparter krävs, varav en ska vara en forskningsorganisation.
Utländska aktörer är välkomna att delta i projekten, men en förutsättning för att få bidrag från Vinnova är att projektpart är
verksam och har driftställe eller ﬁlial i Sverige.
Deﬁnition av forskningsorganisation enligt utlysningen:
– Organisationens främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell
utveckling och sprida sina resultat genom undervisning, oﬀentliggörande eller kunskapsöverföring.

För vad kan jag söka
De projekt som IHS ﬁnansierar ska bidra till kunskapsutveckling som ska leda till betydande samhällsnytta inom
områdena miljö, transport och hållbara städer. Exempelvis kan nyttan anges i form av reducerade CO2 utsläpp, ökad
tillgänglighet för personer med särskilda behov, minskad kemikalieanvändning eller färre skadade och döda i traﬁken.
De projekt som Vinnova ﬁnansierar ska bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. Som en del av detta åtagande ingår att
skapa en jämställd samhällsutveckling där kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Projekten ska ta fram ny kunskap som:
• bidrar till att utveckla eller öppna upp områden som bidrar till resurseﬀektivitet och betydande samhällsnytta.
• bidrar till att utveckla och skapa styrmedel, policys och beteendeförändringar som bidrar till stor nytta inom områdena
miljö, transport eller hållbara städer.
• kan nyttiggöras i nya tjänster, produkter och processer.

