Viktig info/direktiv från Vinnova för deltagande uppfinnare
i UppfinnarLotsen
Stödet som erbjuds ska vara anpassat till den enskilda innovatörens eller uppfinnarens behov. Om
stödorganisationen har särskild kompetens eller utrustning som kan användas som stöd för att validera idéer
kan bidraget täcka kostnader för dessa tjänster.
Aktiviteter som Vinnovas bidrag får användas till är:
- Ta fram underlag som visar att idén möter ett behov
- Validera idéns funktion och prestanda
- Undersöka konkurrenssituationen
- Besöka potentiella kunder och samarbetspartners
- Bedöma marknadspotentialen
- Utveckla en strategi för hantering av immateriella tillgångar
- Aktiviteter som syftar till att initiera samarbeten av olika slag (t. ex. match
making)Aktiviteter ska köpas in eller tillhandahållas av stödorganisationen.
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Aktiviteter och kostnader som finansieringen inte täcker:
- Patentansökningar
- Aktiviteter av forskningskaraktär, dvs prövning av idéer som inte grundar sig i ett tänkt
behov
- Lönekostnader till innovatören/uppfinnaren Direkt ekonomiskt stöd till enskild
innovatör/uppfinnare får ej ges.
Kostnaderna ska vara faktiska, reviderbara och nödvändiga för att validera tidiga idéer. Stöd till varje
enskild idé kan erbjudas i flera etapper och får maximalt uppgå till ett sammanlagt värde av 50 000 kronor.
Stödorganisationerna får inte ge direkt ekonomiskt stöd till innovatörer/uppfinnare.
Villkor för beviljade bidrag
Vi vänder oss till enskilda innovatörer och uppfinnare som inte är anställda vid högskolor eller universitet.
Stödet ska komma enskilda innovatörer och uppfinnare till godo och erbjudas via UppfinnarLotsen.
- Den idé som innovatören/uppfinnaren söker stöd för att validera ska vara i tidig fas. Det får inte finnas
varor eller tjänster som baseras på den aktuella idén till försäljning vid tidpunkten för validering.
- UppfinnarLotsen ansvarar för att rättigheter till de idéer som valideras är klarlagda och hanteras på ett
rättssäkert sätt.
- UppfinnarLotsen ska sluta sekretessförbindelser med de innovatörer och uppfinnare som stöds för att
säkerställa att kunskap som bör skyddas och som tillhör innovatörer/uppfinnare inte röjs för obehöriga.
- Möjligheten till stöd från UppfinnarLotsen ska vara öppen för samtliga innovatörer/uppfinnare som
uppfyller de definierade villkoren för att få stöd från UppfinnarLotsen.
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