Bli medlem i Bygginnovationen!
Som medlem i Bygginnovationsintressenterna är du med och utvecklar en
stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor och får samtidigt
möjligheten att ta del av det som är i framkant inom forskning och utveckling.
Bland våra medlemmar i Bygginnovationen som samlas i föreningen Bygginnovationsintressenterna är det inget snack om saken – här får de ut något av medlemskapet.
Detta handlar till viss del om altruism – genom att göra ett bidrag till branschen i sin
helhet – men också om att själva få nya insikter i vad som är på gång. I och med att
Bygginnovationen tar sig an innovationsutmaningen inom hela samhällsbyggnadssektorn kommer det in idéer inom vitt skilda områden.

”

Det är både intressant och spännande att vara med i Bygginnovationen. Vi
tar del av så många intressanta och nyskapande idéer och känner att vi är
med och utvecklar branschen och också oss själva i det här.
Tommy Ellison, ordförande i Bygginnovationsintressenterna

De som deltar i Bygginnovationens affärsråd, de som granskar projektidéerna, hamnar
i intressanta diskussioner där olika erfarenheter och expertis kommer tills tals. Detsamma gäller styrelsen som beslutar om projekten tillsammans med Vinnova.
– Det är både intressant och spännande att vara med i Bygginnovationen. Vi tar del av
så många intressanta och nyskapande idéer och känner att vi är med och utvecklar
branschen och också oss själva i det här berättar Tommy Ellison från Besab som är
ordförande i Bygginnovationsintressenterna.
I och med att Bygginnovationen kommer in i ett tidigt skede kan många medlemmar
följa projektens vidare väg och se hur något växer sig starkt. Projekt som Buildsafe eller
Edvirt har gått från tidigt stadium och med hjälp av Bygginnovationen blivit innovativa
och framgångsrika produkter som kommer till nytt för samhällsbyggare i Sverige och
internationellt.
Medlemmar i Bygginnovationsintressenterna bidrar med egeninsatser förutsatt att
företaget har lämpliga och tillgängliga resurser och tillfrågas i god tid. Det handlar till
om att delta i Bygginnovationens affärsråd och ta ställning till ansökningar eller att ha
en funktion i föreningen. Läs mer om vad ett medlemskap innebär på nästa sida
Bli medlem i föreningen Bygginnovationsintressenterna? Eller få mer information?
Kontakta Bygginnovationens programansvariga Anna Land, anna.land@iqs.se eller
072 - 554 46 61
www.bygginnovationen.se

Detta innebär ett medlemskap
i Bygginnovationsintressenterna
Den ideella föreningen Bygginnovationsintressenterna (Org nr 802461-8293) har i december 2015 av Vinnova beviljats anslag för fortsatt ledning och drift av programmet
Bygginnovationen, i första hand under åren 2016-2018. Anslaget förutsätter en fortsatt
aktiv medverkan från föreningens medlemmar.
Vinnova avsätter 7 miljoner kr/år under 2016-2018, dvs totalt 21 miljoner kronor. För
ledning och drift avsätts 2 miljoner kr, resterande 19 miljoner kr avses utgöra stöd och
bidrag till företag som efter Bygginnovationens prövning kan få medel till utveckling
av produkter, tjänster och processer i enlighet med Bygginnovationens övergripande
inriktning.
Vinnovas krav för finansiering av Bygginnovationen är att näringslivet bidrar med lika
stor insats som Vinnova. Näringslivets bidrag beräknas utgöras av följande:
- Sökande företag som erhåller bidrag över 100.000 kr förutsätts bidra med 			
egenfinansiering som uppgår till minst 50 % av projektbudgeten. Procent-			
satsen kommer att avgöras från fall till fall beroende på respektive projekts 			
förutsättningar.
- Egeninsatser från Bygginnovationsintressenternas medlemsföretag.

Medlemmar i Bygginnovationsintressenterna förväntas bidra med egeninsatser enligt
nedan, förutsatt att företaget har lämpliga och tillgängliga resurser och att
Bygginnovationens valberedning, styrelse eller programledning tillfrågar företaget i
god tid innan insats kan bli aktuell.
- Utan ersättning tillhandahålla personer som bedömer inkomna ansökningar 			
i Bygginnovationens affärsråd
- Utan ersättning tillhandahålla personer till Bygginnovationsintressenternas 			
styrelse eller andra funktioner

Genomförda egeninsatser enligt ovan kommer att schablonberäknas enligt
Bygginnovationensberäkningsmodell och redovisas i övergripande sammanställningar
till Vinnova.
Företag som inte anser sig ha möjlighet att bidra enligt ovan bör anmäla sitt utträde ur
Bygginnovationsintressenterna. Utträde anmäls enligt stadgarna före februari månads
utgång, för att utträdet ska vara gällande från och med nästa verksamhetsår (1 juli – 30
juni).
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