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Ordningsfrågor

• Stäng av mikrofonen och video

• Ställ frågorna i chatten

• Presentationen kommer att läggas ut på webbplatsen



• Programmet Bio+

• Innovationskluster och utlysningen

• Nytt system för att söka medel

• FAQ och frågestund



Utlysningen är en del av Bio+. Projekt som kan bidra till 

programmets utfallsmål kan få stöd.  



Effektkedja Bio+ Programmet

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

• Underlag till beslut och 
riktlinjer

Energi- och klimatpolitiska 
mål

Näringspolitiska mål

Forskningspolitiska mål

Miljöpolitiska mål

Globala målen för hållbar 
utveckling

FoI-stöd 
• Biomassa och 

biobaserade 
lösningar

Accelererande 
aktiviteter:
- Kunskapsspridning
- Samverkan

Upphandlingar av olika 
stödjande aktiviteter 



Innovationskluster

• att stimulera innovativ verksamhet genom att främja intensiv 

samverkan

• gemensam användning av utrustning

• kunskapsutbyte

• bidra effektivt till kunskapsöverföring, nätverksbyggande, 

informationsspridning

är avsedda för samarbete mellan de deltagande organisationerna i 

klustret  genom



• Innovationskluster organiseras i en gemensam öppen 

plattform i syfte att uppnå större effektivitet och resultat 

av samarbetet bland klustermedlemmar. Detta ska skapa 

förutsättningar att kunna identifiera gemensamma problem 

och föreslå lösningar på dessa.

• Klustrets medlemmar kan samfinansiera 

innovationsklustrets aktiviteter genom en fastlagd årsavgift. 

• Medlemsorganisationerna ska stödja mål, strategi och 

aktiviteter i innovationsklustret genom deltagandet i en 

eller flera arbetsgrupper och/eller tillhandahålla information 

och teknik samt stå för egna kostnader avseende 

exempelvis resekostnader och arbetstid.

Organisation av innovationskluster



Hur mycket stöd kan Innovationskluster få?
• För uppförande, uppgradering och drift av innovationskluster beviljas 

stöd med högst 50 % av stödgrundande kostnader.

– (se 651/2014 §27 för detaljer).  

• 1. Driftsstöd

– kostnader för personal- och administration.

– Driftsstöd utgår för högst tio år.

• 2. Investeringsstöd

– immateriella och materiella tillgångar

• Dvs kopiatorer, datorer etc. infrastruktur som behövs för klusterorganisationens verksamhet

• Utlysningen omfattar ca 10 miljoner kronor

• Uppskattningsvis kommer omkring 3-4 innovationskluster att vara i drift 

under projektperioden (mars 23 - dec 25)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=sv


Vad förväntar sig Energimyndigheten av IK:t?

• Möta programmets mål

• Möta utlysningens bedömningskriterier

• Kontinuerlig kommunikation med Energimyndigheten under 

projektperioden



Utfallsmål Innovationskluster 

Nya 
aktörskonstellationer

Hållbara
värdekedjor

Effektfulla 
styrmedel 
och policy

Resurs-
effektiva 
lösningar

Projekt ska bidra till 

programmets utfallsmål 

Nya aktörskonstellationer,

samt minst två av följande 

utfallsmål

Hållbara värdekedjor

Resurseffektiva lösningar

Effektfulla styrmedel och policy



Bedömningskriterier Innovationskluster
– Potential

• t ex att påskynda nya lösningar för industriell symbios mellan 

ett flertal branscher. 

• ska vara kopplat mot utfallsmålen

– Genomförbarhet och etablering

• te x tydlig verksamhetsplan för genomförandet (inklusive 

etablering av och samverkan i klustret).

– Aktörskonstellation och jämställdhet



Avgränsningar 

Gemensamt för alla innovationskluster är att de ska ha sin 

utgångspunkt i hållbara biobaserade råvaror. 

• För att tydliggöra gränserna följer några exempel på områden 

som inte ingår:

– processer som inte inkluderar biomassa

– teknikutveckling för avskiljning och lagring av koldioxid

– regelverk för stödtjänster i elsystemet

– pilot- och demonstrationsprojekt

– icke integrerade processer för produkter utan energirelevans



Tidplan för utlysningen och beslut

• Utlysningen stänger tisdag 15:e november. Vi ger support fram till 

16.00 den dagen.

• Nytt system för ansökningar (Mina Sidor), så börja i god tid!

• Projekt kan starta tidigast 2023-03-01 och pågå som längst till 

2025-12-31 (dvs max 2 år 10 månader)

• Beslut kommer att tas tidigast under januari 2023



Ansökan

• Ska vara skriven på svenska eller engelska.

• Ha en sammanfattning på svenska och engelska

• Kommer att bedömas av minst tre oberoende experter som är 

rådgivande åt Energimyndigheten.

• Energimyndigheten fattar besluten.

• Beslut kommer tidigast i januari.



Att tänka på

• Börja i god tid!!! Avsluta i god tid!

• Du behöver söka behörighet till Mina Sidor (ansökningssystemet)

• Läs hela utlysningstexten noga. Även det finstilta.

• Beskriv tydligt i ansökan hur IK möter utlysningens

– bedömningskriterier

– utfallsmål



Mina Sidor

• DU behöver behörighet ! 

• Det finns hjälpsidor för Mina Sidor 

• Tekniska problem – kontakta 016 – 544 20 00

• Utlysningsfrågor

– kontakta ansvarig handläggare alt mejla 

bioplus@energimyndigheten.se



Bra länkar

• Bio+

• Utlysningen

• Anvisningar Mina sidor

• Så här skriver du och skickar in din ansökan.

• Jämställdhet, kön och genus i ansökan

• Andra Öppna utlysningar

https://bioplusportalen.se/om-bio/
https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/vill-du-bidra-till-innovationskluster-for-ett-hallbart-och-biobaserat-samhalle/
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/sok-stod-och-rapportera/soka-stod/?currentTab=0#mainheading
https://www.energimyndigheten.se/om-oss/stod-och-bidrag-att-soka-pa-energiomradet/mina-sidor/alla-e-tjanster/finansiering-av-forskning-och-innovation/?currentTab=1#mainheading
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/sok-stod-och-rapportera/soka-stod/?currentTab=1#mainheading
https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/


Länk till förordning:

https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CE

LEX:32014R0651&from=sv

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=sv


FAQ - Innovationskluster
Huruvida man kan ha flera projektparter/stödmottagare eller inte i innovationskluster?

• Nej, stöd till innovationskluster ska bara beviljas den juridiska person som driver innovationsklustret 

(klusterorganisationen).

Kan klusterorganisationen ha konsultkostnader?

• Ja, klusterorganisationen kan hyra in en konsult som gör klusterorganisationens arbete. 

• Energimyndigheten lägger sig generellt inte i kostnaden per timme, utan räknar med att klusterdeltagarna vill ha så låg 

timpenning som möjligt och att timdebiteringen därmed hålls nere dvs på en marknadsmässig nivå.

Kan man samfinansiera med timmar?

• Endast kostnader som uppkommer hos klusterorganisationen är stödberättigande, det gör det svårt att medfinansiera 

med timmar. 

Får klusterorganisationen hyra in infrastruktur ( t ex kopiator)?

• Ja, om de avser att köpa in den efteråt. Bara att hyra är alltså inte stödgrundande.

Kan man få stöd för en teknisk infrastruktur, t ex utvecklande av distributionsnät?

• Nej, dessa stöd ges genom t ex artikel 25 eller 26, dvs stöd till FoI eller infrastruktur. Detta ingår inte i denna utlysning.

Är det någon skillnad på klusterorganisationer som bedriver ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet ?

• Nej, alla innovationskluster behöver 50% samfinansiering.





Undrar du över ngt mer?

• Mejla i första hand dina frågor till bioplus@energimyndigheten.se

• Våra kontaktuppgifter finns på utlysningens hemsida

• Tack för idag !

mailto:bioplus@energimyndigheten.se
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