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FAQ baserad på frågor från webbinarium 
den 19 jan 2021 om utlysning Energipilot 
Gotland 
Kan en företagarförening söka för några av sina medlemmar? Vi är 
en ideell förening där 6 medlemmar vill söka tillsammans genom 
oss. 
Små och Medelstora Företag kan söka. Som företag räknas varje enhet, 
oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet. Med andra ord 
kan en förening falla inom definitionen av att vara ett företag om det förekommer 
ekonomisk verksamhet i form av att regelbundet tillhandahålla varor eller tjänster 
på en marknad. För att sedan avgöra storleken på företaget tas hänsyn till antalet 
anställda, företagets årsomsättning och balansomslutning samt till företagets 
eventuella förbindelser till andra företag eller offentliga aktörer (se utlysningens 
bilaga 1, punkt 1.1 för information om gränsvärden).  

Projekt där flera aktörer samverkar ses som positivt men det är endast SMF som 
kan få stöd för sina egna kostnader i projektet. Eventuella aktörer som inte är 
SMF och deltar i projektet måste själva stå för sina egna kostnader (eller söka 
finansiering för dessa från annat håll) (se utlysningens bilaga 1 punkt 2.1.3 och 
3). 

Det är möjligt att en aktör söker för flera deltagande parter om den har behörighet 
(fullmakt) att företräda de andra företagen. Respektive stödmottagande part har 
dock samma skyldighet att följa stödets villkor samt rapporteringskrav och det 
kan därmed vara bra att tänka igenom huruvida det är mest praktiskt att söka 
gemensamt eller varje part för sig. I fall där en part företräder fler stödmottagare 
är det den koordinerande parten som företräder övriga stödmottagare i 
förhållande till Energimyndigheten, tar emot utbetalning av stöd och överför till 
övriga stödmottagare samt säkerställer att rapportering och anvisningar fullföljs 
enligt Energimyndighetens beslut.   
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Måste ett sökande företag ha tidigare verksamhet eller kan ett 
nystartat bolag söka? 
Om företaget är nyetablerat och bokslutet ännu inte blivit godkänt ska uppgifter 
för SMF-bedömning grunda sig på en realistisk uppskattning i form av affärsplan 
för hela räkenskapsåret.  

Hur ser dialog ut efter att ansökan har skickats in? Kan sökande 
företag till exempel förklara och argumentera en ansökan gentemot 
beslutande grupp? 
Våra handläggare och experter bedömer ansökan på det material som har 
inkommit. Ansökan måste vara komplett, det går inte att i efterhand komplettera 
om inte Energimyndigheten begär det. Detta görs sällan och endast i 
undantagsfall. Det är myndigheten som sköter hela den beslutsprocessen och 
beslut tas enbart på inskickat material inte utifrån någon muntlig framställning 
från sökande. 

Hur stor del av en investering i laddinfrastruktur är stödberättigad? 
Givet att laddlösningen endast kommer att användas inom projektet. 

Om investering är motiverat för själva projektet dvs stödberättigat så är det 
beroende av vilken stödgrund inom Förordning (2008:761) om statligt stöd till 
forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, som beslut om 
stöd fattas emot.

Om utrustning köps in och den kommer att ha ett kvarstående ekonomiskt värde 
när projektet avslutas kan det vara så att endast kostnad relaterad till 
projektperioden som är stödberättigad, man tittar således på avskrivningsvärde. 
Om ni säljer utrustningen i samband med att projektet avslutas ska ni räkna av 
inkomsten från projektets stöd.

Hur ser det ut med egen finansiering? 
Energimyndighetens stöd täcker ofta inte det sökande företagets hela kostnad för 
de projektaktiviteter som företaget söker stöd för. När så är fallet, måste 
företaget antingen själv stå för den resterande kostnaden, eller hitta annan privat 
finansiering i form av kontanta medel. Den delen av ditt företags 
stödberättigande kostnader som Energimyndigheten inte finansierar kallas för 
samfinansiering. Observera att annan aktör än ditt eget företag inte kan 
samfinansiera ditt företags kostnader genom s.k. egeninsatser (s.k. in-kind-
insatser). Detta beror på att kostnaden för en egeninsats som utförs av en annan 
aktör inte uppstår hos ditt företag, utan hos den andra aktören. Kostnaden för den 
andra aktörens egeninsats är med andra ord inte en stödberättigande kostnad för 
ditt företag. Observera också att om en annan aktör än ditt företag själv ska 
samfinansiera ditt företags kostnader, får sådan samfinansiering inte ske genom 
annat offentligt stöd. Detta gäller både nationellt offentligt stöd (statliga, 
regionala eller kommunala medel) och stöd från EU. 

marb
Överstruket
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Hur lång tid är lämplig projekttid? 
Lämplig projekttid kan variera beroende av ditt företags behov av tid för 
genomförande. I ansökan anger ni er önskade projektperiod. Vi kan dock inte 
bevilja projekt med slutdatum senare än 2022-09-30 och projektet får inte ha 
startat före ansökningstillfället. Glöm inte bort att inkludera tid för att skriva 
slutrapport som skall in i samband med att projektet avslutas. Sedan skall även 
ekonomisk slutrapportering in senast 1,5 månad efter projektets slut, men den 
tiden läggs efter själva projektperioden. 

Är forskningsprojektets livscykel samma som projekttid? 
Ja det är det. 

Vid ansökan kan inte medfinansiering specificeras, kan den istället 
specificeras vid bifall av ansökan? 
Våra handläggare och experter bedömer ansökan på det material som har 
inkommit. Ansökan måste vara komplett, det går inte att i efterhand komplettera 
om inte Energimyndigheten begär det. Detta görs sällan och endast i 
undantagsfall. 

I inbjudan till detta seminarium stod det två punkter. Ena handlade 
om transporter. Det andra handlade om robust system på Gotland. 
Min fråga - kan folkbildning ingå i det som kan beviljas medel till, om 
aktiviteten syftar till ökad medborgerlig medvetenhet om 
klimatsituationen, eget ansvar mm? 
Alla projekt måste ha en koppling till transportområdet antingen genom att 
energianvändningen i transportsektorn kan minska, ställa om till fossilfria 
alternativ eller genom att transportsektorns energianvändning kan underlätta för 
ett robust energisystem på Gotland (exempelvis genom att fungera som flexibel 
resurs inom elsystemet). Att enbart informera om klimatsituationen i allmänhet är 
tveksamt om det ryms inom utlysningens kriterier och det skulle även ha svårt att 
stå sig i konkurrensen med andra ansökningar. 

Kan Lokal energigemenskap ingå i denna utlysning? 
Små och Medelstora Företag kan söka. Som företag räknas varje enhet, 
oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet. Med andra ord 
kan en förening falla inom definitionen av att vara ett företag om det förekommer 
ekonomisk verksamhet i form av att regelbundet tillhandahålla varor eller tjänster 
på en marknad. Dessutom tas hänsyn till antalet anställda, företagets 
årsomsättning och balansomslutning samt till företagets eventuella förbindelser 
till andra företag eller offentliga aktörer (se utlysningens bilaga 1, punkt 1.1 för 
information om gränsvärden). Sedan är det fråga om vad den lokala 
Energigemenskapen vill söka medel för, om projektet går att knyta till 
utlysningens utmaningar. 
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Små och medelstora företag (SMF)

Det finns olika kriterier som måste uppfyllas för att kunna bedömas som ett SMF 
företag.

Ett av kriterierna är att aktören i fråga bedriver ekonomisk verksamhet av 
försäljning av varor och tjänster på en marknad.

Bedömningen görs sedan på kriterier som personalstyrka, årsomsättning och 
årlig balansomslutning. Dessa kriterier har ett tröskelvärde som inte får 
överskridas.

Ett medelstort SMF företag sysselsätter färre än 250 personer och antingen har 
en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro, eller en årlig balans-
omslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Ett litet SMF företag sysselsätter färre än 50 personer och årsomsättning ska vara 
under 10 miljoner euro, eller en årlig balans-omslutning som inte överstiger 10 
miljoner euro.

Finns flera företag i koncernen räknas hela koncernen samman och räknas ihop 
gällande personalstyrka, årsomsättning och årlig balansomslutning.
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