
Hur söker man?
Anvisningar för ansökan i e-kanalen



Ansökan ska innehålla
• Ett tydligt formulerat syfte. 
• En beskrivning hur väl det sökta projekt svarar mot utlysningens inriktning 

och mål. 
• Mätbara mål som ska vara formulerade på sådant vis att de kan uppfyllas 

under projektets löptid. 
• En beskrivning av det aktuella forskningsläget (omvärldsbevakning) samt 

en analys av på vilket sätt det sökta projektet bidrar med något nytt i detta. 
• En tydlig redogörelse för vald metod och en konkret plan för vad som ska 

göras samt av vem (uppdelat på arbetspaket) 
• Hur kommunikation av projektets resultatet kommer genomföras som visar 

vilka som är mottagare av projektets resultat samt vilka aktiviteter som 
planeras för att de ska få ta del av projektets resultat. 

• Språk: Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara 
skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad 
projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk 
sammanfattning. Vid behov kan Energimyndigheten under beredningen 
begära att engelsk text översätts till svenska.
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Viktigt med en korrekt och fullständig 
ansökan!

• Ansökningar som inte innehåller begärd 
information i e-kanalens fält kan komma att avslås 
utan att Energimyndigheten begär komplettering 
av dessa. Under granskningstiden har 
Energimyndigheten rätt att begära in kompletteringar 
från sökande. Sökande har emellertid inte rätt att 
kräva att ansökan ska kompletteras efter det att 
ansökningstiden gått ut. 



Ansök i E-kanalen

• Sista ansökningsdatum är 11 september 2019. 
• Ansökan skickas in av projektledaren via Energimyndighetens 

elektroniska verktyg e-kanalen. 
• För att få tillgång till e-kanalen behöver projektledaren först 

ansöka om behörighet (var ute i god tid innan sista 
ansökningsdatum).  

• OBS! E-kanalen fungerar med följande webbläsare:
- Internet Explorer 5.5 eller senare version
- Firefox 3.0 eller senare

https://www1.stem.se/ekanalen/


Gå in på 
www.energimyndigheten.se

”E-kanalen” där du 
ansöker om stöd finns 
längst ner i mitten på 
hemsidan

http://www.energimyndigheten.se/


När behörighet 
erhållits, logga in i E-
kanalen och välj ”Ny 
ansökan” i 
vänsterkolumnen.

Klicka därefter i 
”Utlysning” i listan 
samt välj bland 
Energimyndighetens 
program samt 
utlysning i 
rullgardinsmenyerna.

Industrins energi- och 
klimatomställing



Sökande är det företag 
eller organisation som 
är ansvarigt för 
projektet.

Den sökande ansvarar 
för kontakten och 
rapporteringen mot 
Energimyndigheten. 

Det är också den 
sökande som tar emot 
bidraget och sköter 
fördelningen till 
eventuella 
projektparter.



Under ”Samfinansiärer” 
anges alla organisationer 
som bidrar ekonomiskt till 
projektet (även sökande 
om så är fallet).

Om bidraget sker genom 
naturainsatser ska 
Energimyndighetens 
riktlinjer för beräkning av 
motfinansiering genom 
naturabidrag följas.

Under ”Samarbetspartner” 
anges organisationer som 
deltar i projektet men som 
inte bidrar ekonomiskt.

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/riktlinjer_naturabidrag_2008_11_01.pdf


Markera om ansökan 
är en fortsättning på 
ett tidigare projekt 
eller ett nytt projekt. 

Välj alternativet 
”Bidrag”.

”Projekttiteln” är en 
kort beskrivning av 
projektet på högst tio 
ord. Denna anges på 
både svenska och 
engelska.

”Projekt-
sammanfattningen” 
skrivs både på 
svenska och 
engelska och på ett 
sådant sätt att den i 
ämnet oinvigde 
förstår projektets 
innehåll och syfte. 



Projekt får inte påbörjas 
innan beslut har fattas på 
Energimyndigheten. 
Tidigaste startdatum är 1 
jan 2020. Projektet kan som 
längst pågå till 2024-12-31.

Motiveringsavsnittet ska 
inledas med hur det tänkta 
projektet uppfyller 
utlysningstextens kriterier 
och riktlinjer samt hur det 
bidrar till att programmets 
mål uppnås.

Bakgrunden ska beskriva 
både området för ansökan 
och bakgrunden till aktuell 
ansökan.  Redogör för en 
omvärldsbevakning samt 
beskriv hur projektet 
eventuellt kopplar till övriga 
pågående och genomförda 
satsningar.



Ange såväl det 
övergripande 
syftet/målet med 
projektet samt de 
specifika målen. 
Målformuleringen ska 
vara SMART 
(Specificerad, Mätbar, 
Accepterad, Realistisk 
och Tidsatt) och i 
kvantitativa termer. 

I genomförande 
beskrivs vad som ska 
göras, på vilket sätt 
och av vem.
Dela gärna upp 
projektet i olika 
arbetspaket och uppge 
den beräknade 
kostnaden för varje 
arbetspaket. 
Presentera också en 
tidplan för projektet, 
gärna med 
etappmål/milstolpar.
Om olika samarbeten 
ska genomföras under 
projektet ska det 
beskrivas hur dessa är 
avsedda att utföras.



Beskriv hur resultaten 
ska redovisas. Alla 
projekt måste lämna in 
en slutrapport till 
Energimyndigheten, 
men resultaten kan 
också redovisas i 
exempelvis andra 
rapporter, 
vetenskapliga artiklar, 
på hemsidor eller i 
branschtidningar.

Beskriv hur projektets 
resultat ska 
nyttiggöras, spridas 
samt vilka aktörer som 
kommer att dra nytta 
av resultaten. 
Resultatredovisningen 
kan vara en viktig del 
av nyttiggörandet.



Under kostnader ska 
endast de stödberättigande 
kostnaderna redovisas. Det 
innebär att om projektet 
har kostnader för 
utrustning eller material så 
ska eventuellt restvärde vid 
projektets slut borträknas 
från stödberättigande 
kostnaderna. Alla 
kostnader ska delas upp 
på de poster som finns i 
formuläret. 

En mer detaljerad budget 
får gärna bifogas ansökan i 
form av en bilaga.

Endast sökande från 
universitet, högskolor och 
forskningsinstitut anger 
indirekta kostnader. 

Om projektet har kostnader 
för utrusning, material eller 
övriga kostnader ska dessa 
specificeras samt restvärde 
anges. Ange även att det 
inte uppstår något 
restvärde om så är fallet. 



Ange sökta medel från 
Energimyndigheten samt 
samfinansiärernas 
finansiering per kalenderår. 
Den procentuella 
fördelningen visas längre ner 
på sidan. Summan av sökta 
medel och samfinansiering 
ska vara detsamma som 
totala stödberättigade 
kostnader.

De tillåtna stödnivåerna 
bestäms av artikel 25 i 
kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014 om statligt 
stöd till forskning, utveckling 
och innovation. Se 
utlysningstexten för mer 
information.

Ange även om pengar sökts 
från annan myndighet i 
Sverige eller inom EU.



Stödnivåer för FOU-projekt

• Olika klassificering: Grundforskning, industriell forskning och experimentell utveckling, 
se definitioner i artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt även 
Energimyndighetens hemsida där Rättsliga förutsättningar för att få stöd finns 
beskrivet.

• Stödberättigade kostnader:
– Personal 
– Instrument och utrustning
– Byggnader och mark
– Konsulter och tillgång till teknik 
– Övriga kostnader

• Stödnivåer: 
– Stöd till aktörer med ekonomisk verksamhet ges enligt förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt 

innovation inom energiområdet. 
– Stöd till aktörer med icke ekonomisk verksamhet dvs offentliga organisationer såsom universitet, högskolor, kommuner och ibland 

forksningsinstitut ges enligt Energimyndighetens regleringsbrev
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http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/soka-stod-och-rapportera/rattsliga-forutsattningar-for-att-fa-stod/


Kostnadsfördelningstabell

• Observera att stödnivån beräknas per 
deltagande organisation. Det är därför viktigt 
att varje deltagare, dess kostnader, 
ekonomiska bidrag samt stöd redovisas. 



Bilagor

• Övrig information om projektet som 
Energimyndigheten bör känna till kan delges i en 
bilaga t ex CV för projektledare samt, CV från 
kontakt-/huvud- personer från övriga organisationer 
som deltar i projektet. 

• Bilagorna får tillsammans omfatta högst 20 sidor.
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