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Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till 
strategiska innovationsprogram 

Dokumentet uppdateras löpande. 

 

Generella frågor om utlysningen 

Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar inom energi- och 

klimatområdet? 

A: Regeringen gav Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag (via 

propositioner och regleringsbrev) att gemensamt utlysa medel till strategiska 

innovationsprogram. Energimyndighetens budgetutrymme medger ytterligare ett 

eller två program inom energi- och klimatområdet inom satsningen. 

Q: Menar ni energi- och klimatområdet eller energi och/eller klimatområdet?  

A: Både energi och- klimatområdet. Det innebär att program som adresserar 

samhällsutmaningar endast inom klimatområdet inte omfattas av utlysningen.  

Frågor om E-kanalen 

Q: Jag kommer inte in i E-kanalen, vad kan det bero på? 

A: Det kan ta upp till 24 timmar att få inloggningsuppgifter till E-kanalen, ansök 

om behörighet i god tid. 

 

Q: Jag har glömt att ladda upp bilagor i tid, kan jag komplettera med dem i 

efterhand? 

A: Nej, inte om inte myndigheterna efterfrågar dem. Kompletteringar av 

ansökningar kan bara ske på myndigheternas initiativ.  

 

Q: Kan man vara två stycken som skriver i samma ansökan i e-kanalen?  

A: Inloggningsuppgifter till E-kanalen är personliga. Om fler än en person önskar 

jobba i samma ansökan måste inloggningsuppgifter delas med dessa personer.  

 

Frågor om ansökan 

Q: Hur många sidor får ansökan vara på? 
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A: Max 30 sidor, där försättsbladet är nummer ett. Följ numreringen i mallen för 

ansökan. Gäller mallen, bilagor exkluderat.  

 

Q: Får man lägga till ytterligare bilagor än de som efterfrågas i utlysningstexten 

(ansökan, agenda, CV-bilaga, stödbrev)?  

A: Endast ovanstående är en del av det underlag som kommer att bedömas.  

Frågor om bedömnings- och beslutsprocessen 

 

Q: Vem bedömer ansökningarna? 

A: Ansökningarna kommer att bedömas av en panel bestående av svenska och 

internationella bedömare samt av myndigheterna. 

 

Q: Vilket språk ska ansökan skivas på?  

A: Ansökan består i sin helhet av flera delar: Ansökningsmall, CV-bilaga, bilaga 

med stödbrev samt den eller de agendor som ligger till grund för programmet.  

 

Ansökningsmall, CV-bilaga och bilaga med stödbrev kommer att bedömas av en 

panel som består av både svenska och internationella bedömare och skrivs därför 

med fördel på engelska. Om dessa dokument har skrivits på svenska kommer de 

att översättas till engelska, utan möjlighet till korrektur av sökanden, innan de 

skickas till bedömningspanelen. Agendan översätts inte till engelska.  

 

Q: Hur många program kommer att beviljas? 

A: Upp till två program kommer att erbjudas att påbörja etableringsfasen. 

 

Q: Hur många program kommer att bjudas in till intervju? 

A: Det beror på kvalitén på inkomna ansökningar men högst 4-5 program kommer 

att bjudas in till intervju. 

 

Q: Var kommer intervjuerna att hållas?  

A: I Stockholm, troligtvis i Energimyndighetens lokaler på Rosenlundsgatan 
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Q: När kommer intervjuerna att hållas? 

A: Preliminärt under vecka 43. Exakta datum kommer meddelas 19 oktober. 

 

Q: När får vi besked om vi får bifall eller avslag? 

A: Preliminärt under vecka 48. 

 

Q: Hur många ansökningar har skickats in i tidigare utlysningar och hur många 

har kallats på intervju och beviljats?  

A: 16 program har beviljats efter tre utlysningar, vilket motsvarar ca 20 procent av 

inkomna ansökningar. Antal program som kallats på intervju har varierat mellan 

utlysningar.  

 

Frågor om finansiering och budget 

 

Q: Hur stor andel av programmets totala årliga budget får gå till organisation och 

ledning?  

A: Myndigheterna har inte satt någon procentuell gräns. Maximalt belopp som 

kan beviljas för organisation och ledning är 3 miljoner kronor per år. Dock bör det 

beaktas att denna kostnadspost är en del av programmets totala beviljade budget, 

så ju mer som söks för organisation och ledning desto mindre medel finns för 

insatser och aktiviteter.  

 

Q: Hur stor andel av budgeten får läggas på utlysningar respektive aktiviteter? 

A: Detta är upp till programmen att definiera och motivera.   

 

Q: Kan ett program få ett avslag efter etableringsfasen? 

A: Det fattas ett beslut om finansiering i slutet av etableringsfasen och det kan bli 

en situation där program inte erbjuds att fortsätta sitt program.  

 

Q: Behöver organisation och ledning medfinansieras? 

A: Nej.  
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Q: När betalas medel ut till projekt och programkontoren? Sker utbetalning i 

förskott?  

A: Utbetalningar sker vanligvis 1-2 gånger per år. Utbetalning sker delvis i 

förskott.  

 

Q: Är myndigheterna en aktiv del av programmens ledning? 

A: Nej. , men representanter från finansiärerna kommer sitta med i programmets 

styrgrupp som adjungerande ledamöter 

 

Q: Ligger kommunikationsaktiviteter inom ramen för vad programledningen ska 

göra? 

A: Ja, detta är en typisk aktivitet inom ramen för koordineringsmedel av 

programmet och som ska bekostas inom ramen för dess verksamhet. 

 

Q: Vår agenda har utvecklats sedan den rapporterades, ska vi uppdatera den? 

A: Ja, agendan bör vara aktuell när ansökan skickas in. Antingen kan det göras 

genom att uppdatera agendan eller så beskrivs förändringarna i ansökningsmallen. 

Det måste finnas en komplett agenda som programmet bygger på.  

 

Övriga frågor 

Q: Om programansökan baseras på fler än en agenda, måste man hinna skriva 

ihop dessa innan ansökan skickas in? 

A: Nej, bifoga båda agendorna och beskriv hur de förhåller sig och vad som 

inkluderas i programmet. Det är viktigt att det finns en tydlig målbild för 

programmet. 

 

Q: Hur kan en organisation för programmet se ut? 

A: Programmets ledning ska minst bestå av ett programkontor och en styrelse. 

 

Q: Kommer det att öppna fler utlysningar efter detta? 
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A: Nej, inte som myndigheternas budgetläge ser ut nu. Nya propositioner om 

forskning och innovation och forskning och innovation på energiområdet 

presenteras i höst.  


