
Beslutsprocess för nysatsningar
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Förslag på nya
insatser. Baseras på
identifierade och
prioriterade behov.

Behoven stäms av
mot Swelifes
effektlogik och
budget. Mål och
önskat resultat
definieras.

Insatsen utformas
som utlysning eller
enskild satsning. 
Slutgranskning och
information.

Projektansökan
skickas till Vinnova 
och bedöms av
externa bedömare.
Vinnova beslutar
om projektet ska få
medel.

Resultaten tas emot
och realiseras av
slutmottagare. 
Uppföljning och
utvärdering av
Vinnova och
Swelife.
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BESLUTSPROCESS FÖR NYSATSNINGAR

Ansvariga Fas Beskrivning

Governing
Board + 
Programkontor

Idégenerering Förslag på nya insatser baserat på identifierade och prioriterade behov. Detta är i 
många fall en iterativ process i samspel mellan olika behovsgrupper, 
programkontoret, Governing Board, Vinnova och Life science kontoret.

Governing
Board

Strategisk diskussion Strategiska områden identifieras och prioriteras av Governing Board i enlighet 
med Swelifes effektlogik och programmets budget.

Governing
Board

Ramar och riktlinjer Governing Board defiinierar mål och önskade resultat för satsningen.

Programkontor 
+ Vinnova

Insatsutformning Swelifes programkontor tar tillsammans med Vinnova fram konkreta former för 
insatsen (utlysning eller enskilt projekt).

Governing
Board

Slutgranskning Swelifes presidium slutgranskar förberedelserna för att säkerställa att Governing
Boards ramar och riktlinjer följts.

Programkontor Informationsinsatser Aktörer som kan bidra till att lösa behoven informeras och mobiliseras

Projekt Ansökan Projektkonstellationen inkommer med formell projektansökan. Behovsgrupp 
involveras redan från start för involvering inför implementering.

Vinnova Bedömning I enlighet med Vinnovas processer av förordnade  externa bedömare.

Vinnova Beslut Beslut fattas av Vinnova.

Projekt Genomförande Uppföljning och utvärdering av Vinnova och, då sådan finns, av projektspecifik 
styrgrupp.

Projekt + 
Vinnova + 
Programkontor

Uppföljning och 
avrapportering

Formell rapportering sker till Vinnova genom läges- och slutrapporter. Swelifes
programkontor följer projekten för uppdateringar till Governing Board.

Projekt + 
Progamkontor

Nyttorealisering Behovsgrupp involveras vid behov som styrgrupp eller referensgrupp för projektet 
för att vara uppdaterade och redo att ta emot resultaten.

Behovsinventering + idéer

Strategi + riktning

Utformning + information

Ansökning + bedömning

Uppföljning + överlämning



BESLUTSPROCESS FÖR NYSATSNINGAR

Ansvariga Fas Beskrivning

Governing
Board + 
Programkontor

Idégenerering Förslag på nya insatser baserat på identifierade och prioriterade behov. Detta är i 
många fall en iterativ process i samspel mellan olika behovsgrupper, 
programkontoret, Governing Board, Vinnova och Life science kontoret.

Governing
Board

Strategisk diskussion Strategiska områden identifieras och prioriteras av Governing Board i enlighet 
med Swelifes effektlogik och programmets budget.

Governing
Board

Ramar och riktlinjer Governing Board defiinierar mål och önskade resultat för satsningen.

Programkontor 
+ Vinnova

Insatsutformning Swelifes programkontor tar tillsammans med Vinnova fram konkreta former för 
insatsen (utlysning eller enskilt projekt).

Governing
Board

Slutgranskning Swelifes presidium slutgranskar förberedelserna för att säkerställa att Governing
Boards ramar och riktlinjer följts.

Programkontor Informationsinsatser Aktörer som kan bidra till att lösa behoven informeras och mobiliseras

Projekt Ansökan Projektkonstellationen inkommer med formell projektansökan. Behovsgrupp 
involveras redan från start för involvering inför implementering.

Vinnova Bedömning I enlighet med Vinnovas processer av förordnade  externa bedömare.

Vinnova Beslut Beslut fattas av Vinnova.

Projekt Genomförande Uppföljning och utvärdering av Vinnova och, då sådan finns, av projektspecifik 
styrgrupp.

Projekt + 
Vinnova + 
Programkontor

Uppföljning och 
avrapportering

Formell rapportering sker till Vinnova genom läges- och slutrapporter. Swelifes
programkontor följer projekten för uppdateringar till Governing Board.

Projekt + 
Progamkontor

Nyttorealisering Behovsgrupp involveras vid behov som styrgrupp eller referensgrupp för projektet 
för att vara uppdaterade och redo att ta emot resultaten.


