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Fullständig utlysningstext: Nationellt 
projektkontor för lokal och regional 
utveckling kring förnybar elproduktion 

Energimyndigheten utlyser 7,5 miljoner (2,5 miljoner per år i tre år) för ett 
nationellt projektkontor inom det nystartade programmet Lokala och 
regionala insatser för förnybar elproduktion för åren 2020 till och med 2022. 

Sista ansökningsdag är 10 februari 2020 klockan 12. 

Energimyndigheten utlyser medel för att upprätta ett nationellt projektkontor 
inom programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion. Det 
nationella projektkontorets syfte är att stötta kommuner, regioner och 
lokalt/regionalt näringsliv inför etablering och drift av samt återinvesteringar i 
förnybar elproduktion. Projektkontorets mål är att etablering och drift av samt 
återinvesteringar i förnybar elproduktion genererar mervärde till lokalsamhället 
och regionen i stort i form av lokala arbetstillfällen och näringslivsutveckling. 
Fokus för projektkontorets arbete ska vara på vindkraft, eftersom detta arbetssätt 
har visat sig väl lämpat när det gäller vindkraft och då det är inom vindkraften 
som merparten av investeringarna väntas ske kommande år. Under 
projektkontorets första år ska dock en analys göras för att utreda behov och 
möjligheter att ha ett liknande arbetssätt för andra förnybara kraftslag och elnät.  

Bakgrund 
Inom Nätverket för vindbruk, som har drivits av Energimyndigheten sedan 2008, 
har Energimyndigheten haft fyra regionala samarbetspartners, så kallade noder, 
som haft ansvar för olika sakområden. En av nätverkets noder, 
Vindkraftscentrum, baserad på Strömsunds kommun, har utvecklat ett arbetssätt 
rörande lokal utveckling i samband med etablering och drift av vindkraftsparker. 
I korthet bygger arbetssättet på att visa på de möjligheter som finns vid etablering 
och drift av vindkraftsparker för det lokala näringslivet. Denna kunskap används 
sedan som underlag till lokala och regionala beslutsfattare och näringsliv. En 
viktig del i arbetet har också varit att rent praktiskt visa på dessa möjligheter 
genom erfarenhetsutbyten mellan kommuner i form av bland annat studiebesök 
och forum. Som grund för arbetet har flera djupgående analyser gjorts av 
näringslivsutvecklingen och möjligheter för näringslivsutveckling i samband med 
etablering, drift och underhåll av vindkraftsparker. Noden har också förenklat 
sammankopplingen mellan lokalt näringsliv och de som etablerar/driver 
vindkraftsparker genom att använda/ta fram digitala verktyg (projektdatabaser 
samt webbapplikation). 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/lokala-och-regionala-insatser-for-fornybar-elproduktion/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/lokala-och-regionala-insatser-for-fornybar-elproduktion/
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Det övergripande målet, tillsammans med nodens övriga aktiviteter, är att 
generera mervärde till lokalsamhället i form av arbetstillfällen och 
näringslivsutveckling i samband med vindkraftsetableringar. Det går att läsa mer 
om detta arbete på nodens hemsida.  

Nätverket för vindbruk avslutas 2019-03-31 och ersätts till viss del av Lokala och 
regionala insatser för förnybar elproduktion. Denna utlysning gäller att inom det 
nya programmet skapa ett nationellt projektkontor som bygger vidare på ovan 
beskrivet arbetssätt, se beskrivning nedan. 

Prioriterat område: Nationellt projektkontor för lokal och regional 
näringslivsutveckling 
De långsiktiga målen för Energimyndighetens nystartade program Lokala och 
regionala insatser för förnybar elproduktion är följande: 

• Att förnybar elproduktion är väl lokaliserad och väl förankrad i sitt 
närområde. 

• Att arbetet hos berörda lokala och regionala aktörer med förnybar 
elproduktion och elsystem baseras på god kompetens, fakta och aktuell 
kunskap.   

• Att etablering och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion 
genererar mervärde till lokalsamhället. 

Programmet har finansiering för tre år och kommer under denna tid att ha minst 
en utlysningsomgång per år för projektansökningar samt eventuellt utlysa fler 
nationella projektkontor med olika tematiska inriktningar. Läs mer om 
programmet här. 

Det nationella projektkontorets prioriterade områden är följande: 

• Bistå lokala och regionala myndigheter (t ex kommuner och regioner) 
samt lokalt/regionalt näringsliv med aktuellt underlag för 
näringslivsmöjligheter som finns i samband med etablering, drift och 
underhåll samt återinvesteringar i vindkraft. Detta kräver även att 
analyser och kvantifieringar av näringslivspåverkan av vindkraftsparker 
görs löpande.  

• Skapa erfarenhetsutbyten och kunskapsspridning mellan lokala och 
regionala myndigheter (t ex kommuner och regioner) samt 
lokalt/regionalt näringsliv i form av exempelvis studiebesök, nätverk, 
forum och lärande exempel. 

http://www.vindkraftcentrum.se/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/lokala-och-regionala-insatser-for-fornybar-elproduktion/
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• Praktiskt bidra med sammankopplingen mellan lokalt och regionalt 
näringsliv och de som etablerar, driver, underhåller och återinvesterar i 
vindkraft genom någon typ av verktyg. Detta för att skapa en kontaktyta 
mellan lokalt och regionalt näringsliv och de som genomför 
byggnationen/driften/underhållet och på så sätt underlätta för lokalt och 
regionalt deltagande. 

Under projektkontorets första år ska en analys göras för att utreda behov och 
möjligheter att ha ett liknande arbetssätt för andra förnybara kraftslag och elnät. 
Analysen genomförs i tät samverkan med Energimyndigheten. Resultatet från 
denna analys kan komma att vidga projektkontorets arbetsområde till fler 
kraftslag. Detta behöver dock inte inkluderas i denna ansökan utan blir i såna fall 
en utökning inför år 2021.  

Projektkontoret ska aktivt verka för att sprida information inom sitt arbetsområde 
till kommuner och regioner med en stor potential för vindkraft och/eller en stor 
utbyggnad och drift av eller återinvesteringar i vindkraft samt stötta dessa med 
underlag. Projektkontoret ska även stötta projekt inom detta område som 
finansieras inom programmet och vara med i dessa projekts referensgrupper.  
Utöver underlag för näringslivsutveckling ska projektkontoret även sprida 
material som beskriver de förnybara kraftslagens roller i elsystemet och 
energiomställningen samt dess påverkan på miljö och samhälle.  

Projektkontoret kommer ha flera avstämningar per år med Energimyndigheten 
och diskutera kommande aktiviteter och inriktning.  

Vem kan söka? 
Stödet kan endast sökas av offentliga aktörer på kommunal eller regional nivå 
som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Kommuner, regioner, länsstyrelser, 
energikontor eller aktörer med regionalt utvecklingsansvar är exempel på aktörer 
som kan söka uppdraget som projektkontor.  

Tidplan 
Projektet ska senast ha påbörjats 2020-06-01 och kan hålla på som längst till 
2023-03-31. Finansieringen justeras utifrån faktisk längd på projektet (2,5 
miljoner/helår). 

Beslut om ansökningar förväntas vara fattade inom två veckor efter sista 
ansökningsdag. Detta kan dock påverkas av antalet inkomna ansökningar. 

Utlysningen är öppen under perioden 16 december 2019 till 10 februari 2020.  
Den fullständiga ansökan ska vara inlämnad senast den 10 februari 2020 kl 
12.00. 
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Omfattning 
Energimyndigheten har avsatt omkring 2,5 miljon kronor årligen för 
projektkontoret (7,5 miljoner totalt). Uppdraget ges full kostnadstäckning. 
Energimyndighetens bedömning är att budgeten blir omkring 2,5 miljoner kronor 
årligen, men det är möjligt att ansöka om både lägre och högre belopp.   

Krav och kriterier 
Följande krav finns på ansökan gällande mål, utförande och uppföljning: 

• I ansökan ska det beskrivas hur arbetet kommer bygga vidare på 
genomfört arbete inom Nätverket för vindbruks nod Vindkraftscentrum, 
Strömsunds kommun. 
 

• I ansökan ska projektkontorets organisation beskrivas. 
 

• Sökande ska i ansökan tydliggöra vilken/vilka målgrupp/er som kommer 
att delta eller involveras i projektet. Sökanden ska ange en enkel plan för 
hur dessa aktörer ska nås. 

• Projekten ska ha en projektlogik. Effekt- och projektmål, aktiviteter och 
hur de bidrar till projektmålet, budget samt utvärdering är viktiga delar i 
projekten som ska vara beskrivna i ansökan.  

Effektmålet ska formuleras så att det beskriver vilken vinst/effekt/fördel 
i samhället som projektet ska bidra till att uppnå på lång sikt, ett framtida 
tillstånd cirka 5–10 år efter projektets slut.  

Projektmålet visar vilket syfte eller vilken huvudinriktning projektet 
har. Projektmålet ska formuleras så att det beskriver vad projektet 
resulterar i och vad det levererar när det avslutas. Projektmålet ligger till 
grund för möjligheterna att nå effektmålet. Projektmålet ska kunna 
formuleras i en enda mening och det ska gå att mäta. För att veta om 
projektet uppfyller projektmålet ska nuläget beskrivas i ansökan.  

Projektet kan också ha flera delmål, som alla ska vara mätbara. De 
aktiviteter ni genomför i projektet ska leda till att ni når era delmål, och i 
förlängningen projektmålen. Delmålen kan ha olika tidsperspektiv; något 
kanske ska nås efter bara några månader och några efter ett eller två år 
men senast vid projektslut. 

• Ansökningarna ska vara genomarbetad och fullständig. I ansökan ska 
projektets totala kostnader och finansiering göras tydliga.  
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Bedömning av ansökan 
Vi bedömer ansökan utifrån de krav på ansökan som nämns ovan samt följande 
bedömningsgrunder: 

• Kapacitet att driva projektet – Vad organisationen har för förmåga att 
genomföra projektet. Beskriv er projektvana, vilka kompetenser som 
finns inom organisationen eller om ni tar hjälp av andra med den 
kompetens som behövs för att driva projektet. 

• Projektägarens erfarenhet – Vi tittar på projektägarens tidigare 
erfarenheter och hur de kan komma till godo i det sökta projektet. 

• Projektets kvalitet – Vi tittar på om effektmål, projektmål, aktiviteter, 
genomförande, uppföljning och budget hänger ihop på ett relevant och 
genomförbart sätt. 

• Samverkan och samordning – Vi tittar på hur projektet är tänkt att 
genomföras i strategisk samverkan med andra regionala aktörer eller 
myndigheter samt projektets bidrag till samordning och synergier med 
andra offentliga insatser. 

Så här ansöker du om medel 
Ansökan ska skrivas enligt vägledningen för nationellt projektkontor och lämnas 
in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen som finns 
under e-tjänster på Energimyndighetens webbplats. Tänk på att skaffa 
användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.  

Beslut hos Energimyndigheten 
Beslutet om ekonomiskt stöd grundas på den inskickade ansökan, men 
Energimyndigheten kan komma att begära in kompletteringar.  

Beslut meddelas skriftligen. 

Återrapportering 
Stödmottagare förväntas ha kontakt med en handläggare på Energimyndigheten 
som följer projektet.  

Aktiviteter och upplägg stäms av flera gånger per år med Energimyndigheten och 
två lägesrapporter ska skickas in årligen.  En skriftlig slutrapport av projektet ska 
lämnas in vid projektslut enligt de mallar som återfinns på Energimyndighetens 
webbplats samt sammanfattas med betoning på projektets resultat. 

Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Energimyndigheten efter projektavslut. 

http://www.energimyndigheten.se/
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Frågor 
Linus Linde, handläggare 
Telefon: 016-542 06 10 
E-post: linus.linde@energimyndigheten.se 
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