
Välkommen!
Mötet startar 13.00



Program
13.00 Välkomna

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment

Kort om Smart Built Environment och aktuella frågor
Kristina Gabrielii och Helena Gibson Ek, Smart Built Environment

Utlysningen Innovationsidén
Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment

Möjlighet att få coachning inför ansökan
Mårten Lindström och Anna Land, Coachningsprojektet

Frågestund

ca 14.00 Avslut, stanna i chatten och ställ frågor!



Smart Built Environment



Vad är Smart Built Environment?
• Ett 12-årigt strategiskt FoI-program 

2016–2028

• 130 + 130 mkr i programperiod två, 
fram till 2021

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• Omkring 90 företag och organisationer 
som parter

• Över 150 projekt startade – forskning, 
utveckling, innovation



17 strategiska innovationsprogram
1. Innovair

2. SIO Grafen

3. Smartare elektroniksystem

4. Internet of things Sverige

5. BioInnovation

6. SWElife

7. Swedish Mining Innovation

8. Lättvikt

9. Processindustriell IT 
och automation (PiiA)

10. Produktion2030

11. Metalliska material

12. InfraSweden2030

13. Drive Sweden

14. RE:Source

15. Smart Built Environment 

16. Medtech4Health

17. Viable Cities





Vad vill vi uppnå? 
Skapa ett hållbart 
samhällsbyggande genom 
effektiv informationshantering 
och industriella processer med 
digitaliseringen som drivkrafter.

• 40 % 
Minskad miljöpåverkan 
i nybyggnad och renovering

• 33 %
Minskad tid från planering till färdigt 
projekt

• 33 %
Minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
Nya värdekedjor och affärsmodeller 



Fyra temaområden

Innovationer och 
nya tillämpningar

Informations-
infrastruktur

Värdekedjor 
och affärsmodeller

Kunskap och 
kompetens



Vad vi gör?

• Öppna utlysningar
• Strategiska satsningar
• Innovationstävlingar
• Synteser
• Omvärldsspaningar
• Mötesplatser: seminarier/webbinarier, event, 

workshoppar
• Mikrolärande-utbildningar
• Coachning 
• …



Vad är på gång inom 
programmet?



Mycket är på gång!
• 21 nya projekt från den årliga utlysningen startar under sommaren.
• Ett stort AI-projekt är under uppstart.
• Fokus på resultatspridning

• Webbinarier och event
• Mikrolärande
• Diskussioner med parter på årsstämman

• Årliga utlysningen öppnar i november – omfattar alla temaområden
• Internationalisering
• Vi utvärderas under året – inför nästa programperiod



Aktuella event
• Nordic ConTech Talks: Lyckas med rätt planering. Den 22 juni.
• Utlysningswebbinarium #2. Den 30 juni.
• Formas informerar om vad du bör tänka på inför och efter 

utlysningen. Den 31 augusti.
• Programkonferens med projektresultat (och årsstämma). Den 

23 september.

• Under hösten: Nordic ConTech-webbinarier, webbinarier med 
projektresultat under planering…



Utlysningen 
Innovationsidén



Kort fakta
Titel Innovationsidén
Budget Cirka 3 miljoner kr
Bidrag Max 50 % av total projektbudget
Projekttyp Endast en part

Max 12 månader, upp till 300 000 kr bidrag
Viktiga datum Utlysning stänger: 7 september 2021, kl 14.00

Beslut om bidrag: November
Projektstart: 1 december



Vi vill med utlysningen

• Utlysningen ska bidra till en hållbar 
utveckling av samhällsbyggandet.

• Digitalisering och industriella 
processer ska vara fokus i de projekt 
som beviljas stöd.

• Öka möjligheten för små 

och medelstora företag och 

kommuner att söka 

finansiering.

• Komplettera programmets 

årliga öppna utlysning.



Projekten ska
• Tydligt bidra till 

programmets effektlogik
• Adressera minst ett av 

programmets temaområden
• Tydligt bidra till ökad 

jämlikhet i 
samhällsbyggandet 
Jämlikhetsguide

https://smartbuilt.se/verktyg/mallar-och-verktyg-for-kommunikation/jamlikhetsguide/


Projekten ska:
• Utveckla en idé till en högre nivå

• Testa tidigare utvecklad idé

När projektet är klart:

• Idén är utvecklad till en högre nivå

• I undantagsfall – direkt implementering

• Nästa steg – finansiering av större insats, till exempel årliga
utlysningen i programmet



Bedömningskriterier
Område Kriterier

Relevans Utlysningens syfte
Intressenters behov

Potential
Nytänkande, bättre
Uppskalning
Jämlikhet

Genomförande
Realistiskt 
Tydligt beskrivet
Jämlikhet

Aktörer
Projektorganisation
Intressenter/användare
Jämställdhet



Vem kan söka?
• Organisation som är en

juridisk person

• Små och medelstora företag
och kommuner

• Större organisationer – om 
tydlig nytta för ovanstående
grupp



Tips!

• Hör av er vid frågor eller funderingar!
• Ta hjälp av coacher!
• Börja i tid!
• Titta på bedömningskriterierna! 
• Ordna organisationskonto och börja fyll i ansökan 

tidigt!
• Ansök om organisationskonto på Prismas 

webbplats senast den 1 september



Tips!

• Läs utlysningstexten:
Svenska: Smart Built Environment – Innovationsidén - Formas
Engelska; Smart Built Environment – Innovations Ideas –
Formas

• Delta i ansökningswebbinarium 31/8

https://formas.se/smartbuilt-innovationsiden
https://formas.se/smartbuilt-innovations-ideas


Kontakt
Smart Built Environment
Bakgrund, syfte, önskade effekter: 
Kristina Gabrielii
Kristina.Gabrielii@iqs.se

Formas
Ansvarig: Aleh Kliatsko
Aleh.kliatsko@formas.se

Administrativa frågor, Prisma: 
Anna Gellerstedt
anna.gellerstedt@formas.se

Budget, finansiering, stöd till företag:
Johan Hansson
Johan.hansson@formas.se

mailto:Kristina.Gabrielii@iqs.se
mailto:Aleh.kliatsko@formas.se
mailto:anna.gellerstedt@formas.se
mailto:Johan.hansson@formas.se


Innovationsidén med 
coachningsfunktion
Mårten Lindström och Anna Land



Coachningsfunktionen
Mål: En stödfunktion dit sökande i utlysningen Innovationsidén 
kan vända sig för att få coachning av en erfaren grupp med syfte 
att vässa sina idéer.

Syfte: 
Fånga fler goda idéer från nya målgrupper – SME, mindre 
kommuner och startups



Tidplan för coachningen

Utlysning 
öppnar
• 8 Juni 2021
• Jan 2022?
• Sept 2022?

Coachning 
genomförs
• Stärk idén med 

kunniga och 
erfarna coacher

Utlysning stänger, 
Formas hantering 
och bedömning
• 7 Sept 2021
• Mars 2022?
• Nov 2022?

Beslut och 
projektstart
• 1 Dec 2021
• …
• …



Nuläge
• Etablerat organisation projektledning och styrgrupp
• Bred kommunikation i sektorn – fackpress, 

branschorganisationer etc
• Coacher som kan stötta sökande - ca 25 personer med olika 

erfarenhet och inriktning är utvalda och har haft gemensam 
workshop

• Utlysningstext och andra detaljer Formas 
• Samarbete InfraSweden2030



Så här går det till!
• Coachningsfunktion är öppen – skicka in intresseanmälan nu!

• Länk till enkelt formulär finns på 
https://www.smartbuilt.se/utlysningar/innovationsiden/

• Ansökningar hanteras löpande
 Projektledningen gör förslag till matchande coachgrupper
 Samtal mellan sökande och coacher bokas in och genomförs
 Projektledningen följer upp samtalen med feedback till de sökande



Smart Built Environment
info@smartbuilt.se
www.smartbuilt.se

coach@smartbuilt.se
Projektledare Mårten Lindström marten.lindstrom@more10ab.se
Biträdande projektledare Anna Land anna.land@iqs.se

mailto:coach@smartbuilt.se
mailto:marten.lindstrom@more10ab.se
mailto:anna.land@iqs.se


Frågor?
Skriv i chatten eller räck upp handen!



Tack för idag!
Stanna gärna kvar i chatten och ställ frågor!

Besök Formas webbplats för information om utlysningen 
www.formas/smartbuilt-innovationsiden
www.formas/smartbuilt-innovations-ideas

http://www.formas/smartbuilt-innovationsiden
http://www.formas/smartbuilt-innovations-ideas
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