
 

 

 

 
 

Draft Agenda Innovation Fund 
Information Meeting 18/9 2019 

 9.00 – 9.30 Coffee and registration  
9.30 – 9.45 Welcome and Tour de table 

Katja Awiti, Ministry of the Environment and Rémy 
Kolessar Head of Department Research, Innovation & 
Business Development, Swedish Energy Agency 

9.45 – 10.15 The Innovation Fund and The EU Financing 
Landscape for “Low Carbon Activitites” (EC) 
Roman Doubrava, DG CLIMA C.3 Deputy Head of Unit - 
Unit Land Use and Finance for Innovation 

10.15 – 10.30 Coffee Break 
 

10.30 – 12.00 Presentations by potential applicants and 
potential project ideas 
 

12.00 – 12.30 Discussion on essential elements of 1st call 
of proposals, questions and answers 
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Participants are encouraged to take part of and reflect upon the following 
documentation before the meeting 

• Commission Delegated Regulation (EU) 2019/856 of 26 February 2019 
supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the 
Council with regard to the operation of the Innovation Fund (Text with EEA 
relevance.)  

• Presentation of key features of projects in your sector (attached to the invitation)  

8. IF_sector 
workshops questions. 

More information 

Questions answered by 

Lisa Lundmark  
E-mail: lisa.lundmark@energimyndigheten.se 
Tel: 016-544 2152 

Dag Agnvall  
E-mail: dag.agnvall@energimyndigheten.se 
Tel: 016-544 2044 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0856
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0856
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