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Utlysningar och strategiska projekt

Testbäddar och 

verifieringsprojekt

Digitala affärsmodeller



Två utlysningar vid ett tillfälle

Testbäddar och verifieringsprojekt
• Testbäddar samt Verifieringsprojekt för att i samverkan 

prova, utvärdera och vidareutveckla arbetsformer, 

affärsmodeller, teknik, hjälpmedel, datastrukturer m.m.

Digitala affärersmodeller
• Utlysningen omfattar såväl roller, arbetssätt, näringslivets 

och myndigheternas processer liksom affärsmodeller med 

tillhörande juridik, branschöverenskommelser och avtal.
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Vad är en testbädd?

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra
organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, 
processer eller organisatoriska lösningar

Följande kriterier måste uppfyllas:

1. Infrastrukturen ska vara tillgänglig och öppen för användare utanför testbäddens egen 
organisation, antingen för betalande kunder eller användare av testbäddens teknik och tjänster i 
andra samarbetsformer.

2. Infrastrukturen ska ha en varaktighet som sträcker sig längre än till enstaka tidsbegränsade 
projekt samt en tillämpbarhet som inte begränsas till en enda specifik produkt, tjänst och/eller 
kund.

3. Infrastrukturen får inte vara ett statiskt och passivt visningsobjekt som inte kan nyttjas för 
utveckling, test och demonstrationer av nya tekniktillämpningar, produkter och tjänster.



Testbäddar i olika miljöer

Testbäddens verksamhet riktas mot en eller flera av miljöerna 
nedan:

1. Test och demonstrationer i en laboratoriemiljö

2. Test och demonstrationer i en konstruerad miljö som syftar 
till att simulera en verklig miljö t ex ett byggprojekt eller en 
myndighetsprocess.

3. Test och demonstrationer genomförs i en verklig miljö som 
har anpassats något för att kunna genomföra repetitiva 
tester och demonstrationer. Detta kan vara till exempel en 
verklig byggnad eller ett större stadsbyggnadsprojekt i flera 
etapper. 



Vad är ett verifieringsprojekt?

• Test och verifiering av en väl preciserad och motiverad ny eller 

väsentligt förbättrad innovation med teknisk höjd, dokumenterat 

stor nytta, god kommersiell potential och tydligt angivna 

brukare/kunder

• Undantag från kriterierna om långsiktighet och repeterbarhet



Utlysningens delar

Testbäddar 

Steg 1 – planering:
Stöd till förstudier av testbädd

• Bidrag på högst 200 000 kr kan sökas

• Förstudien avslutad inom 4 mån från projektstart

• 4-6 förstudieprojekt planeras bli beviljade

Steg 2 – realisering:
Stöd till fullskaligt testbäddsprojekt:

• Bidrag mellan 1000 000 och 2 500 000 kr kan 
sökas

• Förväntas avslutat inom 2 år

• 2-3 fullskaliga testbäddsprojekt planeras bli 
beviljade

Verifieringsprojekt 

Stöd till test och verifiering i 

projektform:

• Bidrag mellan 500 000 och 

1 500 000 kr kan sökas

• Förväntas avslutat inom 2 år

• 3-5 test- och verifieringsprojekt 

planeras bli beviljade

Budget om 10 Mkr total

Bidrag kan uppgå till max 50 % av projektets kostnader
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Digitala affärsmodeller

• Utlysningen Digitala affärsmodeller finansierar 
forsknings- och utvecklingsprojekt 

• Ta fram ny kunskap om hur digitaliseringen 
påverkar:

– roller, arbetssätt,

– näringslivets och myndigheternas processer, 

– affärsmodeller,

– juridik, branschöverenskommelser och avtal

• Bidrag mellan 500 000 och 1 500 000 kr kan 
sökas

• Avsatt budget om 10 Mkr

• Bidrag kan uppgå till max 50 % av projektets 
kostnader



Vem kan söka

• Utlysningarna riktar sig till konsortier av företag, 

offentlig verksamhet, universitet och högskolor 

samt institut som avser att verka inom 

samhällsbyggnadssektorn

• Projektledaren kan komma från näringslivet, 

offentlig verksamhet, akademi eller institut

• minst en industripart och/eller offentlig 

organisation ska delta som projektpart



Bedömningsprocessen

• Elektronisk ansökan via Formas 
ansökningsportal Prisma

• Ansökningarna bedöms av externa oberoende 
experter

• Rekommendation till finansiering

• Formas fattar beslut om vilka projekt som ska 
finansieras

• Beslut meddelas sökande 

• Bedömningskriterier: 

– Relevans

– Potential

– Genomförande

– Organisation



Tider

• Öppningsdatum 22 mars, 2016

• Sista ansökningsdag 8 maj, 2016, kl. 14.00

• Preliminärt datum för beslut 22 juni, 2016

• Tidigaste datum för projektstart 30 juni, 2016

• Senaste datum för projektstart 31 augusti, 2016

projektsteg 2 inom testbäddar:

• Sista ansökningsdag 30 oktober, 2016

• Preliminärt datum för beslut 15 december, 2016

• Senaste datum för projektstart 31 december, 2016



Sammanfattning

Testbäddar och 
Verifieringsprojekt

• Nyetablering eller 
vidareutveckling av 
testbädd

– Steg 1 – planering

– Steg 2 – realisering

• Verifieringsprojekt

Budget om 10 Mkr

Digitala affärer

• Forsknings- eller 
utvecklingsprojekt

Budget om 10 Mkr


