
Fråga Svar 

Är det möjligt att få presentationen om 

utlysningen per mejl? 

Vår ambition är att publicera presentationen på 

hemsidan. 

När ska projektet senast starta? Vi har inte satt någon senaste gräns för start men 

projektet måste avslutas senast 31 december 

2023. 

Ska en ange om projektet är kategori A eller B i 

ansökan eller klassar Energimyndigheten det? 

Sökande anger själv vilken kategori som de vill 

att projektet ska konkurrera inom. Det anges i E-

kanalen när man väljer utlysning. 

Har Energimyndigheten någon tanke om 

projektens storlek? Funkar allt från 100 000 

kronor till 7 miljoner kronor? 

7 miljoner kronor per projekt är ett tak, allt 

under det är tillåtet. Den viktiga frågan är hur 

god potentialen för tänkta projektet är att bidra 

till bedömningskriterierna i förhållande till sökt 

belopp. 

Måste projekten vara av typen samarbetsprojekt 

mellan olika aktörer, eller kan ett enskilt företag 

söka och driva projektet själv? 

Det finns inget krav att det måste vara ett 

samarbetsprojekt. Däremot är 

projektsammansättningen en viktig aspekt i 

bedömningen för genomförandet i förhållande 

till de målen projektet vill uppnå. 

Hur beräknas ett företags motfinansiering genom 

arbetsinsats?  

När ett företags motfinansiering ska beräknas 

ska man följa uppsatta riktlinjer. Grundprincipen 

är att kostnad för varje person-timme ska 

motsvara interndebitering för lönekostnad utan 

overhead. Dock finns ett tak, för exempelvis en 

chefstjänsteman kan varje person-timme som 

genomförs inom ett projekt värderas till högst 

825 kr.  

Vad händer om en söker för hög stödandel? 

Sänker Energimyndigheten stödandelen så att det 

funkar med förordningen eller får en avslag? 

I regel så har Energimyndigheten en dialog med 

sökande där ansökan rankats högt och stödnivån 

kan då behöva sänkas om den är för hög i 

förhållande till möjligt stöd. Dock så sker den 

första utvärderingen innan denna dialog och 

andelen sökt stöd i förhållande till kostnad för 

projektet kan påverka hur högt ansökan värderas 

av externa experter. 

Förväntas företagsdeltagande även i kategori B? Alla aktörer som kan bidra till kategorins syfte 

och bedömningskriterierna är välkomna att söka 

stöd.  

Om en samarbetspartner är av typen ekonomisk 

förening, betraktas de som företag eller som 

annan typ av organisation? 

Ekonomiska föreningar omfattas i regel av 

samma regler som företag vid 

bidragsfinansiering, dvs de bedöms bedriva en 

ekonomisk verksamhet. Det är alltså inte 

vinstkrav eller liknande som sätter gränsen. 

När Energimyndigheten bedömer vetenskaplig 

excellens respektive innovationshöjd, tittar ni 

globalt på forskningsfronten eller finns det 

intresse för något som redan gjorts någon 

Vi tittar både globalt och nationellt men som 

alltid är det väldigt viktigt att sökande guidar de 

experter som läser ansökan genom att beskriva 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/riktlinjer_naturabidrag_2008_11_01.pdf


annanstans, men inte studerats/tillämpats under 

svenska/nordiska förhållanden? 

sin omvärldsbevakning och varför projektet är 

relevant. 

I utlysningen kap. 6.4 Samfinansiering anges att 

“Energimyndigheten kan komma att ställa högre 

krav på samfinansiering …”, resp: “…kan även 

kräva sam-finansiering av … (Universitet etc) “. 

Kan ni resonera kring detta? 

T.ex. om ett företag och ett universitet 

samarbetar och det finns skäl att anta att arbete 

som utförs av universitetet direkt tillkommer 

företaget så måste stödnivån harmoniseras efter 

de stödnivåer som gäller för företaget. Det är 

alltså en fråga om vilken typ av aktiviteter som 

genomförs och vem resultaten tillkommer som 

avgör vilken stödnivå som är möjlig.  

Kan medförfattare editera i E-kanalen, eller bara 

projektledaren? 

Bara projektledaren som har konto i E-kanalen. 
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