BioInnovation – intressenter och rättigheter
BioInnovation är en branschöverskridande utmaningsdriven satsning för att utveckla konkurrenskraftiga och
innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om
till en biobaserad samhällsekonomi 2050. Det finns två olika typer av intressenter, sådana som betalar avgift
och sådana som inte betalar. De som deltar i ett BioInnovation-projekt ansluts automatiskt som ickebetalande intressent. Välkommen med som intressent!
Icke-betalande intressent:
Icke-betalande intressenter till BioInnovation
får ett nyhetsbrev med bland annat
förhandsinformation om seminarier,
workshops, nya innovationsområden med
mera.
Inbjudan till BioInnovations allmänna
informationsmöten, workshops och andra
öppna aktiviteter.
Information om öppna utlysningar inom
innovationsområdet från Vinnova,
Energimyndigheten och Formas genom
nyhetsbrevet och på webbsidan.

Betalande intressent:
Betalande intressenter har rätt att motionera
och lämna förslag om BioInnovations inriktning
och får delta i Generalförsamlingen med
rösträtt i de frågor som behandlas där.
Därutöver personlig inbjudan till alla
BioInnovations möten (ej styrelse etc.) och
företräde framför andra vid möten där antalet
platser är begränsat. Gratis deltagande i
avgiftsbelagda aktiviteter.
Fri tillgång till medlemswebb och möjlighet att
marknadsföra sitt engagemang i BioInnovation
och att använda BioInnovations logga i eget
material.

Generalförsamlingen
Generalförsamlingen beslutar om
Programstyrelse och dess ordförande (på förslag av valberedningen)
Advisory Board (på förslag av Programstyrelsen)
Ändrad eller ny inriktning för innovationsområden (på förslag av Programstyrelsen eller betalande
intressent)
Nya områden för Expert Teams (på förslag av Programstyrelsen eller betalande intressent)

Avgifter
Den som skriver ett Statement of Intent (SoI) garanterar att man deltar i BioInnovation under minst två år.
Ett SoI innebär att man har företräde att utan extra kostnader fortsätta delta i BioInnovation under
kommande finansieringsperioder. Följande möjligheter finns för alternativa SoI i enlighet med Vinnova:s
regler om SMF:
•
•
•

Företag, offentliga organisationer (landsting, kommuner m.fl.), universitet, högskolor och
forskningsinstitut: 5 000 kr alternativt 50 000 kr per år (enligt definitionen av SMF), deltar i
Generalförsamlingen med beslutsrätt
Branschorganisationer: Ingen avgift, om minst 3 medlemsföretag betalar intressentavgift och
deltar då i Generalförsamlingen men utan beslutsrätt
Andra organisationer, kluster etcetera: 0 kronor, deltar inte i Generalförsamlingen men har tillgång
till nätverkets information

För att möjliggöra för stora företag, offentliga verksamheter och forskningsorganisationer med flera vitt
skilda aktiviteter att kunna engagera sig och representeras av engagerade dotterbolag, avdelningar eller
institutioner, har man rätt att teckna separata SoI för dessa. Huvudorganisationen ska alltid betala egen
avgift samt ska dotterbolag, avdelningar och institutioner betala avgift beroende på storlek enligt ovan.

