
”Unik vattenreningsmetod för kemikaliefri tvätt” 

Diarienummer 2019-05012 

Koordinator:   Scandinavian Water Technology AB 

Bidrag från Vinnova:               500 000 kronor 

 

På följande sidor återfinns de handlingar, vilka berör ovanstående projekt, som VINNOVA, efter 
begäran med hänvisning till offentlighetsprincipen, först sekretessgranskat (se ”mörkade” partier) 
och därefter lämnat ut. Ett utdrag från motsvarande register återges nedan. 

 

 

Från de utlämnade handlingarna framgår att: 

• Alla delar som rimligen skulle kunna innefatta detaljerad motivering till användning av det 
utdelade bidraget och detaljer kring vad detta skall användas till är mörkade. 

• Bidraget härstammar från utlysningen ”Runner up SME instrumentet 2019”. 
• Bidraget, helt eller delvis, kommer att finansiera konsulttjänster för framtagande av 

ytterligare ansökningar på EU-nivå inom programmet ”Horizon 2020 – Research and 
Innovation Framework Programme” (Call: H2020-SMEInst-2018-2020-1; Type of action: 
SME-1; Activity: EIC). 

• Det anlitade konsultföretaget refereras till som ”företaget Talenther” och den förväntade 
effekten av samarbetet med Talenther och den därigenom sekundära ansökan ”… är att nå 
en möjlighet att pitcha ansökan i Bryssel för att så småningom leda fram till bifall för 
ansökan.”. 

• Scandinavian Water Technology AB (SWATAB) bedöms av UC-Kreditupplysning att tillhöra 
“Riskklass 2” med en ”Riskprognos” som uppgår till 5,08 %.  

• Ansvariga och i övrigt involverade anställda individer inom SWATAB, VINNOVA m.fl. 
innefattar: Mats Marklund (firmatecknare), Per Hansson (Projektledare), Erik Litborn 
(programledare), Peter Lindberg (projektansvarig, föredragande, handläggare), Ida Berglund 
(kvalitetsansvarig, administratör), Karin Aase (enhetschef, beslutsfattare) 

• Bidraget bokförs under VINNOVA:s kostnadsställe ”231 – Internationella samarbete 231” 



















































































































































































 
  
 
 
 

Datum 
2019-11-25 

 Referens 
Utlämnande 2019-11-20 

 

e-Faktura vid utlämnande av allmän handling 

 
Namn 
David WP  

Adress 
      
Postadress 
      
E-postadress 
david.wensbo@wepo.se 

Vår Ref 
vinnova@vinnova 

 
 
 
Avgift för kopior och porto vid utlämnande av allmänna handlingar i enlighet med 
avgiftsförordningen §§ 15-16 
 
Antal sidor 88 (50 kr + 156 kr)  =  206 kr 
 
Porto =  0 kr 
Att betala   
till Vinnovas Bankgiro 5051-5808 206 kr 
 
Betalningsvillkor 30 dagar 
 
Oss till handa senast: 2020-01-02   

 
Ange referens vid betalning! 
 
 
Org.nummer: 202100-5216 
 
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56, 101 58 Stockholm 
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