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Kontaktperson: Birgitta Boman 08-4733017

Vinnovas resebidrag
Vinnovas vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och
innovationsland. Genom att ersätta kostnader som uppkommer i samband med
internationella resor bidrar vi till ökad rörlighet och internationell samverkan. Vi
vänder oss till svenska SMEs och forskningsinstitut som ska resa utanför Sverige
för att träffa framtida samarbetspartners genom att delta på av Vinnova utpekade
möten eller konferenser som ligger inom vårt intresse och verksamhetsområde.

Vinnovas resebidrag ges under följande förutsättningar:
•

•
•
•

Vinnovas bidrag som maximalt är 15 000 kr för resor inom Europa och 25 000 kr för
resor utanför Europa, får användas till ekonomiklass flygbiljett (motsvarande), lokala
transporter till och från flygplats, deltagaravgift samt logi. Bidraget avser endast verkliga
kostnader som ska kunna verifieras vid eventuell revision. Vinnovas bidrag gäller
normalt för en person.
Bidraget täcker inte in lön eller lönerelaterade kostnader, t.ex. traktamente
Vinnovas bidrag täcker 100% upp till maximala kostnader. Företag måste därför själva
tillse att man inte överskrider nivån för försumbart stöd och redovisa detta på särskild
blankett, bifogas.
Sökande erhåller medel motsvarande verkliga kostnader efter det resan har gjorts och
startrapport samt slutrapport inkommit och godkänts av Vinnova.
Hur man ansöker:

•
•
•
•
•
•

Ansökan görs på särskild länk i Vinnovas Intressentportal.
Som titel på ansökan anges: Resebidrag 2019, det aktuella landet samt datum för
eventet.
Ange också kontaktpersonen på Vinnova. Birgitta Boman är endast kontaktperson för
resebidraget.
Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av företaget, förväntningar på resan,
aktiviteter under vistelsen samt en tentativ budget (som bilagan ”projektbeskrivning”)
Bilaga som beskriver uträkning av försumbart stöd.
Instruktion om hur slutredovisning skall ske ges i Vinnovas beslut
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