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Uppdrag att genomföra insatser för tillväxt i små och medelstora företag 
genom innovationscheckar och innovationscoacher 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att 
genomföra en nationell satsning på innovationscheckar och 
innovationscoachning, i enlighet med vad som närmare anges under 
rubriken Uppdraget. 

För genomförandet av insatserna får Vinnova för 2012 rekvirera högst 
5 000 000 kronor senast den 15 april 2012, för 2013 högst 13 000 000 
kronor senast den 15 maj 2013, samt för 2014 högst 13 000 000 kronor 
senast den 15 maj 2014 från Kammarkollegiet. För år 2013 och år 2014 
avser regeringen ställa erforderliga medel ti l l Kammarkollegiets 
förfogande. I rekvisitionerna ska hänvisning göras til l diarienumret i 
detta beslut. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 
Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., 
anslagsposten 1 Näringslivsutveckl - del t i l l Kammarkollegiet. 

Ej förbrukade medel ska återbetalas t i l l Kammarkollegiet senast den l ju l i 
2015 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts 
diarienummer. 

Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska 
lämnas t i l l Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 
2015. Delrapportering av uppdragets genomförande och resultat ska 
lämnas t i l l Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 maj 
2013 och den 15 maj 2014. 

Uppdraget 

Genom innovationscheckar ges innovativa små och medelstora företag 
(SMF) med tillväxtpotential möjlighet att ta fram och pröva nya 
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innovationsidéer som behöver utvecklas genom extern kunskap. 
Innovationscheckar syftar t i l l att stärka SMF:s innovationsförmåga och 
ska möjliggöra för företagen att köpa tjänster som tillför företaget ny 
kunskap av exempelvis universitet och högskolor, institut eller andra 
offentliga eller privata kunskapsleverantörer. 

För att uppdraget ska uppnå önskad effekt, behöver ofta ett företag som 
erhållit innovationschecken stöd från en innovationscoach. 
Innovations coachen kan bekostas av innovations checken och hjälper 
företaget med idé-utvärdering, projektledning och kontakter med 
externa leverantörer av den kunskap och teknik företaget behöver för att 
utveckla innovationsidén. En utgångspunkt ska vara att systemet är 
enkelt att använda för företagen. Vinnova ska identifiera 
samarbetspartners såsom regionala partnerskap, 
industriforskningsinstitut och andra innovationssystemaktörer för att 
utveckla och genomföra distribution av innovationscheckar och bistå 
med innovationscoachning. 

Innovations checkar riktas mot företag som är i behov av ny kunskap 
eller nya tekniker för att skapa nya innovativa tjänster, varor eller 
processer. N y kunskap kan omfatta såväl utveckling av 
tjänsteinnovation, design och affärsmodeller som varor, processer och 
nya tekniker. Det är viktigt att insatsen når företag som normalt inte 
samarbetar med universitet och högskolor eller institut. Uppdraget ska 
även syfta t i l l att stärka kopplingen mellan den nationella och regionala 
nivån och bidra t i l l en bättre samordning i innovationssystemet. 

Uppdraget ska genomföras efter samråd med den aktör som har det 
regionala utvecklingsansvaret i respektive län samt med Tillväxtverket, 
som har regeringens uppdrag att genomföra en pilotsatsning med 
utvecklingscheckar för innovation inom vård och omsorg (dnr 
A2010/9050/HS (delvis) samt S2011/5889/FST(delvis)). 
Vidare ska Vinnova, i syfte att möjliggöra en framtida utvärdering, 
samråda med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser som har regeringens uppdrag att utvärdera statligt finansierad 
företagsrådgivning (dnr N2010/7944/KLS). 

Uppdraget är en del av regeringens satsning på en innovationsstrategi 
och den satsning om 90 miljoner kronor per år under 2011-2014 för att 
förstärka förutsättningarna för innovation och kunskapsintensivt 
företagande som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2011 
(prop. 2010/11:1 utg.omr. 24). 

Skälen för regeringens beslut 

Vinnova bör få i uppdrag att arbeta med innovations checkar och 
innovationscoacher via samarbetspartners och därmed stärka kopplingen 
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mellan den nationella och regionala nivån och bidra t i l l en bättre 
samordning i innovationssystemet. Syftet är att nå ut t i l l fler innovativa 
företag med förmåga och vilja att växa genom ny kunskap. Med 
anledning av att tillväxten i allt större utsträckning bedöms komma från 
SMF är det viktigt att särskilt prioritera SMF. At t stimulera ökade 
investeringar i FoU och i innovationsutveckling i svenska SMF är ett 
inslag i ett systematiskt innovationsarbete och bidrar til l stärkt 
internationell konkurrenskraft. Nya och förbättrade produkter, tjänster 
och processer skapar förutsättningar för ökad omsättning och fler 
anställningar. Internationella erfarenheter visar att innovationscheckar 
kopplat t i l l innovationscoacher ofta är första steget mot ett fördjupat 
samarbete med externa leverantörer av kunskap och FoU. Det finns en 
mycket stor potential i att stimulera förmågan til l innovation hos företag 
med begränsad erfarenhet av FoU. 

I ett pågående pilotprojekt vid Vinnova har myndigheten tillsammans 
med regionala partners utarbetat en process för distribution av 
innovationscheckar. Den regionala aktören har ett inarbetat kontaktnät 
med etablerade företag, väljer ut de företag som har behov och vilja att 
växa genom innovationschecken och ser t i l l att en innovationscoach 
kopplas til l företaget. Uppföljning sker kontinuerligt och visar initialt att 
insatsen fyller företagens behov och att arbetsprocessen är effektiv. Den 
utvecklade arbetsprocessen för samarbete mellan Vinnova och regionala 
partners utgör grunden för en nationell satsning. Målet är att systemet 
skall vara enkelt, snabbt och målinriktat. 

På regeringens vägnar 

Kopia t i l l 

Statsrådsberedningen/SAM 
Utbildningsdepartementet/UH och F 
Finansdepartementet /BA 
Näringsdepartementet/RT, ENT, RS och KLS 
Statens energimyndighet 
Tillväxtverket 

Johanna Carnö 
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Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 
Innovationsbron AB 
A L M I Företagspartner AB 
Kammarkollegiet 
Sveriges kommuner och landsting 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Hallands läns landsting 
Skåne läns landsting 
Västra Götalands läns landsting 
Gotlands kommun 
Samverkansorganet i Kalmar län 
Samverkans organet i Jämtlands län 
Samverkansorganet i Dalarnas län 
Samverkans organet i Östergötlands län 
Samverkansorganet i Blekinge län 
Samverkansorganet i Uppsala län 
Samverkansorganet i Södermanlands län 
Samverkansorganet i Jönköpings län 
Samverkansorganet i Gävleborgs län 
Samverkans organet i Värmlands län 
Samverkansorganet i Kronobergs län 
Samverkansorganet i Örebro län 
Samverkansorganet i Västerbottens län 


