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Ordningsfrågor

• Stäng av mikrofonen och video
• Ställ frågorna i chatten
• Presentationen finns på webbplatsen



• Programmet Bio+
• Utlysningen
• Nytt system för att söka medel
• Frågestund



2021-2025
320 miljoner kronor
2021: 2 utlysningar
2022: 2 öppna utlysningar

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Programmet Bio + är planerat att pågå 2021–2025 och budgetramen för perioden är 320 miljoner kronor.



Effektkedja

Resurseffektiva 
lösningar

Hållbara värdekedjor

Nya 
aktörkonstellationer

Hög kompetensnivå

Effektfulla styrmedel 
och policy

• Ökad förtrogenhet och 
erfarenhet av lösningar 
och värdekedjor

• Marknadskännedom
• Patent och affärsmodeller
• Tvärsektoriella kopplingar 

mellan branscher och 
aktörer

• Tvärdisciplinära 
akademiska kopplingar

• Publikationer, data, 
examina

• Underlag till beslut och 
riktlinjer

Energi- och klimatpolitiska 
mål

Näringspolitiska mål

Forskningspolitiska mål

Miljöpolitiska mål

Globala målen för hållbar 
utveckling

FoI-stöd till:
• Biomassa och 

biobaserade 
lösningar

• Nationell marknad
• Internationalisering
• Hållbarhet, 

samhällsperspektiv 
och systemanalyser

Accelererande 
aktiviteter:
- Kommersialisering
- Kunskapsspridning
- Samverkan

Upphandlingar av olika 
stödjande aktiviteter 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar




Vill du bidra med kunskap om biomassans roll i 
samhället och hållbara biobaserade lösningar?
• I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till forsknings-

och utvecklingsprojekt som bidrar till energi- och 
klimatomställningen genom att utveckla kunskap om biomassans 
roll i samhället och hållbara biobaserade lösningar.

• Gemensamt för alla projekt är att de ska ha sin utgångspunkt i 
hållbara biobaserade råvaror och ska bidra till energi- och 
klimatomställningen.



Område 1 Biomassa och biobaserade lösningar
• Området handlar om tillförsel av biomassa och dess omvandling 

till energirelaterade produkter samt samproduktion mellan dessa 
och andra biobaserade produkter.

• I utlysningen välkomnas projekt som bidrar till att utveckla 
kunskap om biomassans användning och omvandling samt om 
biobaserade värdekedjor och biobaserade system. 



Område 2 Hållbarhet, samhällsperspektiv och 
systemanalys
• Området handlar om system- och hållbarhetsrelaterade frågor 

kopplat till biomassans och biobaserade lösningars roll i energi-
och klimatomställningen samt om en ökad förståelse för olika 
perspektiv på biomassans och bioenergins hållbarhetsaspekter.

• I utlysningen välkomnas projekt som kan ge kunskap om hur 
produktion och användning av biomassa påverkar samhällets 
aktörer både direkt och indirekt samt kritiska perspektiv och 
kunskap om potentiella risker och målkonflikter som kan uppstå i 
utvinning och användning av biomassa.



Vilka kan söka?
• Alla aktörer som kan bidra till att nå utlysningens syfte kan söka. Det kan till 

exempel vara:
– företag
– offentlig sektor
– universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga 

discipliner
– institut
– övriga relevanta aktörer och intressenter

• Jämställdhet ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av 
projektledare och vid projektets genomförande, innehåll samt i dess mål och 
effekter.



Tidplan för utlysningen och beslut

• Utlysningen stänger tisdag 24:e maj. Vi ger support fram till 16.00 
den dagen. 

• Ansökan sker via Mina sidor. Nytt system, så börja i god tid!
• Projekt kan starta tidigast 2022-11-01 och pågå som längst till 

2025-12-31
• Beslut kommer att tas tidigast under oktober 2022



Hur mycket pengar kan vi få?

• Utlysningen omfattar ca 100 miljoner kronor
• Högst 10 miljoner kronor per projekt
• Stödnivåer, gäller per stödmottagare ej per projekt



Ansökan
• Ska vara skriven på svenska eller engelska.
• Ha en sammanfattning på svenska och engelska.
• Viktigt: motivera varför projektet behöver genomföras.
• I ansökan ska det tydligt framgå hur projektet bidrar till energi- och 

klimatomställningen och till utvecklingen mot ett 
hållbart energisystem.

• Skriv så att den som inte är insatt i ämnet kan förstå vad projektet 
ska bidra med.

• Bifoga alla obligatoriska dokument! 



Projekt som välkomnas särskilt

• Specifikt för universitet och högskolor: licentiatprojekt, projekt som 
är del av en doktorsutbildning och postdoktorer välkomnas särskilt 
i denna utlysning för att stärka den akademiska kompetensen 
inom området.

• Specifikt för projekt av teknisk karaktär: relevanta mottagare av 
resultaten och/eller aktörer längs värdekedjan ska delta aktivt i 
projektet. Ansökan stärks av att projektet har ett finansiellt 
engagemang och engagemang från en bredare intressentkrets 
där olika typer av aktörer (bransch, akademi och 
forskningsinstitut) samverkar.



Avgränsningar

Detta ingår INTE i utlysningen:
• teknikutveckling för avskiljning och lagring av koldioxid (teknikerna 

kan dock ingå i systemstudier och som delsystem i olika tekniska 
koncept där hållbara biobaserade råvaror är utgångspunkt).

• större pilot- och demonstrationsprojekt med mer än 7 miljoner 
kronor i stödgrundande kostnader (hänvisas till utlysningen Pilot & 
demonstration).

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Gemensamt för alla projekt är att de ska ha sin utgångspunkt i hållbara biobaserade råvaror och ska bidra till energi- och klimatomställningen.



Bedömningskriterier

• Potential för energi- och klimatomställningen 
• Mål och genomförande 
• Innovationshöjd och/eller vetenskaplig kvalitet 
• Nyttiggörande och/eller spridning

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
De projekt som beskrivs i ansökningarna bedöms utifrån fyra följande kriterier: Potential för energi- och klimatomställningen • I vilken grad har projektet potential att bidra till energi- och klimatomställningen? • I vilken grad kan projektet bidra till utvecklingen mot ett hållbart energisystem? • I vilken grad bidrar projektet till programmets utfallsmål? Mål och genomförande • Har projektet mål som är mätbara, konkreta, väldefinierade och rimligt ambitiösa? • Är förslaget till arbetsplan konkret och tidsmässigt realistisk? • Har projektet en relevant aktörskonstellation med rätt kompetens och rätt resurser för att genomföra satsningen? • Är budgeten rimlig i förhållande till de tänkta insatserna och målen? • Finns det en medvetenhet kring jämställdheten vid projektgruppens sammansättning, arbetsfördelning och arbetsvillkor? • Är köns- och genusperspektivet relevant för projektet och i så fall hur väl inarbetas detta i projektgenomförandet? Innovationshöjd och/eller vetenskaplig kvalitet • Hur väl beskrivs det befintliga kunskapsläget? • Bedöms projektet hålla hög vetenskaplig kvalitet? • Finns det ett identifierat behov för projektets resultat, exempelvis en tydlig kunskapslucka eller marknadspotential? • I vilken grad är projektet nyskapande i förhållande till befintlig kunskap och tidigare forskning? • I vilken grad är projektet nyskapande i förhållande till befintliga produkter, tjänster, processer eller metoder? Nyttiggörande och/eller spridning • I vilken mån kan projektet komma till nytta, exempelvis genom kompetensuppbyggnad, publikationer, nya varor, tjänster, processer eller kommersialisering? • Finns det en efterfrågan på projektets resultat, bidrar projektet till att lösa viktiga bransch- och samhällsfrågor? • Finns tydliga målgrupper och/eller slutanvändare för projektresultatet och beaktas deras behov? • Är planen för nyttiggörande och spridning av resultaten konkret och realistisk? För att uppnå programmets mål kan Energimyndigheten komma att beakta projektportföljens sammansättning.



Bedömningsprocessen

• Energimyndigheten använder en extern bedömargrupp som 
agerar rådgivande åt myndigheten

• Ansökan kommer att bedömas av tre oberoende experter
• Energimyndigheten fattar besluten
• Beslut fattas löpande av myndigheten under oktober och framåt



Att tänka på innan ni söker

• Börja i god tid!!! Avsluta i god tid!
• Tänk på att vi har ett nytt system.
• Läs hela utlysningstexten noga. Även det finstilta.



Energimyndighetens nya system

• E-kanalen byts mot Mina sidor
• Mina sidor öppnade förra året
• Ansök först om behörighet till e-tjänsten

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Börja med att ansöka om behörighet att få företräda koordinatorn i e-tjänsten Finansiering av forskning och innovation, om du inte redan har behörighet.Koordinatorn är den organisation som ska samordna projektet, ta emot stödet från Energimyndigheten och vidarebefordra stödet till de eventuellt övriga stödmottagare som deltar i projektet. Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. 



Fullmakt

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Endast den som är behörig företrädare för en organisation får ansöka om stöd till organisationen. Behörig företrädare kan vara firmatecknare eller prefekt eller någon som dessa gett fullmakt att ansöka i deras ställe. Om projektledaren är en annan än den behöriga företrädaren, måste den behöriga företrädaren ge projektledaren fullmakt. Detta gäller för alla projektparter, inklusive koordinatorn, som söker stöd.Vi tillhandahåller en mall för fullmakt. Det är även tillåtet att ni använder en egen mall, om fullmakten omfattar rätten att ansöka om stöd i detta ärende. Signera fullmakten med penna. Bifoga sedan en skannad kopia av fullmakten. Det går också bra att använda digital signering i till exempel Adobe. Bifoga fullmakterna på fliken "Projektpart" i ansökningsformulär. Bifoga också dokument som styrker eventuell delegering av den behöriga företrädaren.Firmatecknare i företagNär vi kontrollerar att det är firmatecknare som signerat fullmakten tar vi en kreditupplysning på företaget. Tänk på att om det är två eller flera i förening som tecknar firman, måste samtliga dessa signera fullmakten, eller om en av dem är projektledaren måste de övriga ge projektledaren fullmakt.Företrädare för universitet och högskolorUniversitet och högskolor måste bifoga dokument som styrker att den som undertecknat är behörig att underteckna denna typ av dokument, till exempel ett utdrag ur en delegationsordning. 



Bra länkar

• Bio+
• Utlysningen
• Call in English
• Anvisningar Mina sidor
• Sök stöd
• Jämställdhet, kön och genus i ansökan
• Öppna utlysningar

https://bioplusportalen.se/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/vill-du-bidra-med-kunskap-om-biomassans-roll-i-samhallet-och-hallbara-biobaserade-losningar/
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/bio/fullstandig-utlysningstext-bioplus-eng.pdf
https://www.energimyndigheten.se/om-oss/stod-och-bidrag-att-soka-pa-energiomradet/mina-sidor/alla-e-tjanster/finansiering-av-forskning-och-innovation/
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/sok-stod-och-rapportera/soka-stod/
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/sok-stod-och-rapportera/anvisningar-for-ansokan-via-mina-sidor/?currentTab=5#mainheading
https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/




Välkommen att skicka in din ansökan!

bioplus@energimyndigheten.se

Besök oss på

www.bioplusportalen.se
www.energimyndigheten.se

www.energivarlden.se

https://www.linkedin.com/company/energimyndigheten/
https://twitter.com/Energi_mynd
https://www.facebook.com/energimyndigheten
https://www.youtube.com/user/Energimyndighet

	Bildnummer 1
	Ordningsfrågor
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Effektkedja
	Vill du bidra med kunskap om biomassans roll i samhället och hållbara biobaserade lösningar?�
	Område 1 Biomassa och biobaserade lösningar
	Område 2 Hållbarhet, samhällsperspektiv och systemanalys 
	Vilka kan söka?
	Tidplan för utlysningen och beslut
	Hur mycket pengar kan vi få?
	Ansökan
	Projekt som välkomnas särskilt
	Avgränsningar
	Bedömningskriterier
	Bedömningsprocessen
	Att tänka på innan ni söker
	Energimyndighetens nya system 
	Fullmakt
	Bra länkar
	Bildnummer 21
	Välkommen att skicka in din ansökan!



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Info-möte om utlysning 3 2022.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




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


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 0

		Manuellt godkänd: 2

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 5

		Godkänt: 24

		Underkänt: 1




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		Manuellt godkänd		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		Manuellt godkänd		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Överhoppat		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		Överhoppat		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		Underkänt		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		Överhoppat		Relevant kapsling






Till början
