
Hur man söker stöd i E-kanalen
Utlysning SamspEL – Dags att accelerera utvecklingen av integrerade el- och 
transportsystem 
• Utmaning 1 – Integrerade el och transportsystem
• Utmaning 2 – Omställning av elsystemet

Forsknings- och 

innovationsprogrammet 

SamspEL omfattar totalt 

283 miljoner kronor under 

år 2016–2023. 

Programmet samlar 

Energimyndighetens 

insatser inom 

elsystemområdet.



OBS, Du måste ha 
ett konto i E-kanalen
för att kunna ansöka 
om stöd. Det kan ta 
ett par dagar att få 
behörighet, så tänk 
på att skaffa ditt 
konto i god tid. Du 
ansöker om konto 
här (klicka på ”Ansök 
om behörighet”.

När du har ett konto 
kan du logga in på E-
kanalen.

https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx


1. Starta med en ny 
ansökan i E-
kanalen, dvs klicka 
på ”Ny ansökan”.

https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx


2. Klicka i rutan 
”Utlysning”.
3. Välj det program som 
du tänker söka inom, dvs 
”SamspEL”.
4. Välj inom vilken 
utlysning/utmaning du 
vill sök, dvs ”Utmaning 1
– Integrerade el och 
transportsystem” eller 
”Utmaning 2 –
Omställning av 
elsystemet”.
5. Klicka på knappen ”Gå 
vidare”.



6. Nu kan du börja 
fylla i din ansökan.



Frågor?

Kontakta

• Fredrik Brändström
fredrik.b...@energimyndigheten.se
016-544 23 66 

• Fredrik Lundström
fredrik.l...@energimyndigheten.se
016-544 21 12

• Carolina Ahlqvist
carolina....@energimyndigheten.se
016-542 06 04

• Peter Bennewitz
peter.be...@energimyndigheten.se
016-544 24 39

https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/dags-att-accelerera-utvecklingen-av-integrerade-el--och-transportsystem/EmailEncoderEmbed.aspx?s=LhL6XG%2fxyBW5tpBuYje2GQ%3d%3d&e=4mWC3jy1WcFjARUIR%2fPo13U50LQI7mrzelJmwmTBN0PBchusSBDzYX3zYRUaf%2fmHh1aYqSwtQiJQagdOp5n8SIYy42LM9i3eaiI3hfEQQ7pJjlsf8D9TXPWpt6C14bygP4wU9OKQgkmxm%2btBcsLyccn8vHWGH4rGppMvNOf41PWxz1HY3t0NXPbH8%2b5EgWFraUz0v6DXevO3%2bcnOJu33Eg%3d%3d
https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/dags-att-accelerera-utvecklingen-av-integrerade-el--och-transportsystem/EmailEncoderEmbed.aspx?s=3nXH45a8q3ao1AIeuMxx9w%3d%3d&e=hTeXZ74RLROkuQWTFtlQxlVBMTTYMWxNKsCGaebEKjcYcsO95gr5%2bphZ0j4hmotvQYhBwPG8Id%2bczRWKWaV9BG3tLD8HbbyselpkmzQ4FxwkG0yuWd3BH44KGz5viyN6X9F%2f4tutSnZLofXu8aIkebRAG9lX%2fAkFNQIu0fv4YRkgfjeNQ74qE52gdgprDuMLmuqeQ75enhcr1mUcJRMVcg%3d%3d
https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/dags-att-accelerera-utvecklingen-av-integrerade-el--och-transportsystem/EmailEncoderEmbed.aspx?s=zTijgEthJuMMeJB2%2bMnA7Q%3d%3d&e=bXEMEQkhzrLQGnpcwgFLv8Ej46WseycUEUSE2N6zi%2byWsVYVuNqkWfeulMIjSmXijUPwznfWEOnE8EDzl3LOoitEXM2Yu8RXPXHiWmpHpDNs%2b3ZqiTFY96HuCVYRuhYh16%2bKIezswGTIGDnIAGnimPZnnYUJCBS9B9kH2v%2bri6%2bSTp45LW9KJN89BRYTy2yeNBBiW9wSFQN%2bYrhwum9bAg%3d%3d
https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/dags-att-accelerera-utvecklingen-av-integrerade-el--och-transportsystem/EmailEncoderEmbed.aspx?s=K10lSBX34zQ1ygZXgLh2SQ%3d%3d&e=F4zvNV4VLssWWm0vaRKRrT3JKRsqF1XBLRNZW8UWr5%2fjNm6nPxUl93ExdBhK3ipRWqu7rzwgYgdAbjoPrZRRNfeOMBZOljIb8a12uNgwpvlpXg7zyMegemM60Qvz35zyDVIkcaWi2XpvCAiVW3JResZyS95aP0lsha6WcGLfqNptaW5d3Ankr6mHQP83%2fB4VeHDVKqDW%2bjKSRAmy4Ai6ZQ%3d%3d
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