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Information till svenska sökande inom Joint Innovation Action – 
Making Cities Work 
 
Eftersom ansökan till Joint Innovation Action både sker transnationellt och nationellt 
följer här fördjupad information om vad som gäller för den svenska ansökan. Svenska 
sökande behöver skicka in en förenklad ansökan för den svenska delen av det 
fullständiga projektet genom Energimyndighetens E-kanal. Detta gäller även om inte 
någon svensk part är projektledare för projektet.  
 
Den svenska ansökan ska enbart behandla den svenska delen av projektet. Ni behöver 
inte svara på alla frågor i E-kanalen. Den svenska ansökan som ni ska skicka in ska 
innehålla följande:  
 

• Under fliken Sökande: all information  
 

• Under fliken Projekt:  
o Titel på svenska och engelska  
o  Datum för projektstart och -slut  
o Totalt sökt belopp för den svenska delen.  
o Eventuell motivering av projektets energi- och klimatrelevans och 

industrirelevans för Sverige och det svenska konsortiet, om detta 
skiljer sig jämfört med hur projektet motiverats i den internationella 
ansökan. Annars kan hänvisning till den internationella ansökan 
göras.  

o Mål för svenska parters bidrag till projektet. Mål ska vara mätbara, 
möjliga att nå under projekttiden och formulerade på sådant vis att de 
kan användas för att följa upp projektet under dess löptid.  

o De obligatoriska ”klickrutorna”. I övriga obligatoriska fält räcker att 
det hänvisas till den engelska projektansökan.  
 

• Under fliken Kostnader: all (relevant) information. Kostnads- och 
personalplanen ska visa kostnader som uppkommer hos svenska parter i 
projektet. För lönekostnader som används som samfinansiering ska även 
information som visar på att Energimyndighetens riktlinjer för naturabidrag 
använts inkluderas. Kostnader för utrustning och material ska specificeras 
översiktligt. Om projektet har kostnader för utrustning ska enbart 
avskrivningskostnaden under projekttiden upptas, och en bekräftelse på att 
restvärdet av revisor bedömts vara i enlighet med god redovisningssed ska 
inkluderas (det räcker med att ni skriver att ni fått denna bekräftelse, inget 
intyg behövs).  
 

• Under fliken Finansiering: all (relevant) information om finansiering 
gällande den svenska delen av projektet.  
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• Under fliken Bilagor: bifoga den gemensamma, internationella 
projektansökan  

 


