
BioInnovations mallavtal är nu klara och finns att ladda ned 
 
BioInnovation utmärker sig genom att arbeta på en högre ”Technology Readiness Level” 
(TRL-nivå) än vad som annars är brukligt för samverkansforskningsprogram. Utmärkande är 
också ambitionen att tillskapa en bred bransch- och sektoröverskridande samverkan för att nå 
genomslag på hela området. Dessa omständigheter har visat sig ställa nya tydligare krav på 
samverkansavtalen för deltagande konsortier. För att ge bästa möjliga förutsättningar för reell 
innovation har BioInnovations styrelse låtit ta fram detaljerade avtalsmallar för deltagande 
konsortier, avtal av olika karaktär beroende på konsortiets affärsmässiga upplägg och struktur.  
 
BioInnovations mallavtal har tagit speciell hänsyn till de behov som identifierats i 
programmets innovationsprojekt. Avtalen har utformats för att dels stimulera till nära 
samverkan mellan parter dels främja kommersialisering och marknadsetablering av nya 
biobaserade material, produkter och tjänster. Eftersom det är avtalsmallar kan de behöva 
modifieras för varje samarbetes specifika behov.  
 
BioInnovations styrelse hoppas att genom dessa mallar stödja konsortierna, men det är inte ett 
krav att deltagande konsortier använder sig av dem. Styrelsen tillhandahåller avtalsmallar till 
stöd för deltagande projekt men kan inte ta ansvar för användandet av dem, utan allt nyttjande 
sker helt på ingående parters egen risk. Parterna uppmanas till en egen juridisk granskning 
och bedömning av respektive projektavtal, oavsett om det är baserat på avtalsmallarna eller 
inte, för att säkerställa sina rättigheter och tillvarata sina intressen. Avtalsmallarna får fritt 
nyttjas av deltagande projekt. För annan användning ska tillåtelse först inhämtas från 
BioInnovation.  
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Beskrivning av de tre avtalsmallarna 
 
STÖTTAD INNOVATIONSSAMVERKAN 

Detta avtal syftar till att reglera ett projekt som drivs av ett mindre antal primära parter 
tillsammans med andra parter som stöttar dessa. Modellen påminner om 
uppdragsforskning, med skillnaden att uppdragsgivarna (minst två) agerar i samverkan 
och att de utförande parterna inte enbart utför beställt arbete utan också deltar i 
samverkan.  
 
Parterna deltar i en av två kategorier. De primära parterna svarar för att leda och driva 
projektet. De primära parterna har identifierat projektbehovet, de drar nytta av att 
utveckla sin kunskap på området, få tillgång till ytterligare bakgrundsinformation och 
att äga och kommersialisera resultat som utvecklats i projektet. De Stödjande Parterna 
stödjer de primära parterna bland annat med utförandet av vissa forskningsuppgifter, de 
bidrar med erfarenhet gällande specificering av behov på marknaden och åtar sig att ge 
begränsade bidrag. De stödjande parterna drar nytta av nätverket, 
informationsdelningen och den nya kunskapen som presenteras av projektet, liksom 
möjligheterna att t ex påverka produktutveckling i vissa riktningar.  

 
INNOVATIONSNOD MED SAMVERKANDE AKTIVITETER 

Detta avtal syftar till att reglera ett projekt som drivs av en kärna av parter i en nod. 
Projektet kan också ha deltagande parter som inte verkar i noden utan som samverkar i 
specifika aktiviteter med denna. Samverkande aktiviteter kan också genomföras med 
externa grupperingar.  
 
Innovationsnoden ska utgöra projektets nav, varifrån kärnverksamheten ska bedrivas 
och projektet styras. Inom Innovationsnoden ska information delas öppet mellan de 
parter som deltar. Samtliga parter i Innovationsnoden ska ha rätt att delta i 
projektstyrelsen. Projektets resultat ägs av den part i Innovationsnoden som har tagit 
fram sådant resultat. 
 
I strävan efter att gynna samtliga parter och verksamheter i Innovationsnoden kan 
aktiviteter drivas i samverkan även utanför Innovationsnodens kärna. Sådana aktiviteter 
kan vara interna och genomföras endast mellan Parter, eller externa och genomföras i 
samverkan med tredje part. Samverkande parter får inte per automatik del av 
information som delas i innovationsnoden. För varje Samverkande Aktivitet, oavsett om 
det är internt eller externt, ska en separat överenskommelse ingås som åtminstone 
reglerar villkoren för sekretess, för den bakgrund som har tillhandahållits samt för 
äganderätt och användning av de resultat som framkommer. 

 
INNOVATION I VÄRDEKEDJA 

Detta avtal syftar till att reglera ett projekt med parter längs hela värdekedjan för 
projektets område. Att engagera och involvera intressenter med olika perspektiv, 
behov och erfarenheter och samtidigt ge förutsättning för innovation innebär specifika 



utmaningar gällande bland annat informationsdelning och hantering av 
bakgrundsinformation och resultat. Bland annat kan antas att samtliga deltagare har 
berättigade förväntningar rörande hur deras bidrag i värdekedjan används i 
efterföljande arbetspaket och deras motsvarande nytta av deltagandet.  
 
För att underlätta och möjliggöra maximal innovationskapacitet är varje arbetspaket 
utformat som en separat enhet och information delas primärt inom dessa enheter. När 
bakgrundsinformation tillgängliggörs ska specifika arbetspaket pekas ut inom vilka 
informationen får nyttjas och villkoren för dess användning ska ensidigt definieras av 
den som tillgängliggör sådan information. Resultaten kommer att ägas och 
kommersialiseras av de parter i respektive arbetspaket som så önskar. 

 
 


