
 

1) Ska samarbetsavtal och medfinansieringsintyg bifogas med 
ansökan? 

Vi vill att samarbeten och medfinansiering ska vara överenskommet innan 
ansökan skickas in och om avtal/intyg finns klara så underlättar de bedömningen.  
Men det är inget krav att de ska bifogas. 

2) Vi kommer inte att veta vem som blir projektledare då medel inte 
finns innan beslut. Hur gör vi med det?  

 
I E-kanalen (Energimyndighetens ansökningsverktyg) blir den person som fyller 
i ansökan per automatik den som blir projektledare gentemot Energimyndigheten. 
Vi ser dock helst att det finns en utsedd projektledare redan vid 
ansökningstillfället. Det finns möjlighet att i efterhand byta projektledare i 
projektet.  
 

3) Finns det ett Word-dokument (mall) som vi kan jobba i som avspeglar 
det som ska in i E-kanalen? Det blir lättare för oss att skriva 
ansökningen då eftersom vi kan kommentera och använda spåra 
ändringar.  

 
Det finns en Wordmall på denna sida som ni kan använda innan ni fyller i 
ansökan i e-kanalen, klicka här 

4) Finns det någon gräns för hur mycket eller lite medel som ett projekt 
kan söka?  

 
Projekt i denna utlysning förväntas omfatta c: a 2 – 7 msek beviljat stöd från 
Energimyndigheten. Projekt som söker mindre än 2 miljoner är ok men 
ansökningar över 10 msek kommer att avvisas. 
  

5) Vilka aktörer räknas som icke-ekonomisk aktör/ekonomisk aktör? 
 
Avgörande för frågan om en aktör anses bedriva ekonomisk verksamhet är om 
aktören bedriver en verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på 
en marknad. En helhetsbedömning av alla omständigheter i det aktuella fallet 
måste alltid göras för att avgöra om aktören i fråga bedriver ekonomisk 
verksamhet eller inte. Aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet betraktas 
som företag, vilket aktualiserar statsstödsreglerna.  
 

6) Kan en aktör som bedriver icke-ekonomisk verksamhet alltid få stöd 
motsvarande 100% av sina stödberättigande kostnader i projektet?  

 
Inte alltid! Det beror först och främst på vad de ska göra i projektet. 
Energimyndigheten kan välja att bevilja en lägre stödandel än 100 % av aktörens 
stödberättigande kostnader i projektet, trots att sökanden är en aktör som endast 
bedriver icke-ekonomisk verksamhet. Se även fråga 11 gällande regler för OH-
kostnader. 
 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning--innovation/ansokningsblankett-webben.doc


7) Ser ni positivt på att deltagande parter går in med medfinansiering i 
projektet?  

Ja, vi bedömer det då som att det finns ett större engagemang för projektet vilket 
också ökar möjligheten för nyttiggörande av forskningsresultaten. 
 
       8) Vilka är de externa bedömarna? 

Energimyndigheten tar hjälp av en grupp med externa bedömare som agerar 
rådgivande kring de ansökningar som har kommit in. Bedömarna representerar 
de olika målgrupperna som kan söka dvs akademi, offentlig sektor och 
näringsliv.  

8)  projektmålen vara baserade på Kw/h eller CO2? 

Nej. Projektmålen ska i första hand vara formulerade på så sätt att det ska gå att 
förstå vad projektet ska resultera i för effekter. Det kan röra olika effekter och om 
det är möjligt att beräkna Kw/h eller CO2-utsläpp inom projektet kan detta med 
fördel ingå. Projektet bör vara uppdelat i både projektmål och effektmål, dvs 
vilka mål som förväntas uppfyllas inom projektets löptid samt vad det kan leda 
till för effekter på längre sikt.  

9) Kan projekten utgå ifrån ett befintligt projekt som ännu inte är 
avslutat? 

Energimyndigheten ser helst att etapp 1 är färdig innan beslut om etapp 2 kan 
fattas. Avsteg från detta kan göras i enstaka fall men sökanden måste motivera 
särskilt varför det behövs ett uppföljningsprojekt med hänvisning till hittills 
uppkomna resultat inom etapp 1.  

10) Kan man bifoga en mer utförlig budget till ansökan? 

Ja. Det finns en mall för utförligare budget som bör användas. Se utlysningssidan 
under mer information.  

11) Vilka aktörer får ta upp sina indirekta kostnader/OH i ansökan? 

Energimyndigheten har riktlinjer gällande indirekta kostnader, se kapitel 6.2 i 
utlysningstexten. I korthet kan man säga att universitet och högskolor har 
möjlighet att få 100 % kostnadstäckning för indirekta kostnader, och 
forskningsinstitut (förutsatt att projektet bedrivs inom deras icke-ekonomiska 
verksamhet) och offentliga aktörer kan få 30 %. Företag kan inte få 
kostnadstäckning för indirekta kostnader.  

12) Kan ett företag få stöd motsvarande 100 % av sina stödgrundande 
kostnader i projektet att bedriva grundforskning? 

Det kan vara möjligt för ett företag att få stöd upp till 100 % av sina 
stödberättigande kostnader i ett projekt som avser grundforskning. Den sökande 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/accelerera-omstallningen-till-ett-transporteffektivt-samhalle/
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/transporteffektivt-samhalle/fullstandig-utlysningstext-transporteffektivt-samhalle_2020-01-14.pdf


måste då tydligt kunna visa och motivera att alla forskningsfrågor och aktiviteter 
inom projektet enbart utgör grundforskning i enlighet med definitionerna i 
Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt 
innovation inom energiområdet. Se även tabell 1, sid 11 i utlysningstexten.  

13) Hur långt ut i "real life" kan projekten sträcka sig 

Förutom grundforsknings- och industriella forskningsprojekt så välkomnar vi 
även experimentella utvecklingsprojekt som är närmare marknaden.  
Experimentell utveckling kan ex inbegripa utformning av prototyper, 
demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade 
produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska 
driftsförhållanden, där det primära syftet är att göra ytterligare tekniska 
förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta.  
Se definition av Experimentell utveckling på s 12 i den fullständiga 
utlysningstexten. 
  

14) Ni kopplar an mycket till forskning som jag förstår det. Hur bedöms 
en offentlig organisation i detta? (kommun)? Ser ni helst en 
samverkan mellan universitet och offentliga verksamheten inom 
ramen för ett projekt?  
  

I och med att de projekt vi eftersöker måste kunna definieras som forskning så 
är det många offentliga aktörer som samverkar med ett UoH eller ett 
forskningsinstitut för att säkerställa att projektet lever upp till det. Beroende på 
vilken typ av projekt det är så är det vanligt att projektgruppen består av 
offentlig sektor och en eller flera parter ex akademi och/eller företag. 
  

15) Finns det någon begränsning för när projekt måste starta, ex inom 
ett antal månader efter att stödet beviljas? 

Vi har ingen officiellt uppsatt gräns, men det är önskvärt att projektet startar 
under hösten alternativt under början av nästa år. Det händer dock att vi 
godkänner att projekt startar senare. Nästa breda utlysning kommer preliminärt 
att öppna under början av 2021.  
  

16) Hur mycket stöd kan ett projekt få och vilket behov finns av 
samfinansiering av projektet från t.ex. industrin?  

 Detta är utförligt beskrivet i den fullständiga utlysningstexten under avsnitt 6 
och stöd till företag beskrivs särskilt under 6.3. 
 




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		faq.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
