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Nationella regler och 
finansieringskriterier Energimyndigheten 
Energy Districts (PED) 
DUT utlysning 2022 tema: Energipositiva stadsdelar -PED (Positive Energy 

Districts) 

Energimyndigheten kommer som deltagande finansiärsorganisation att 

kontrollera om ansökan inom PED temat uppfyller nationella krav. Då 

uppmuntras sökanden även att läsa nationella annexet i europeiska 

utlysningstexten. Energimyndigheten tillsammans med Strategiska 

Innovationsprogram Viable Cities erbjuder för svenska projektkonsortier 

möjlighet att delta i europeiska DUT Utlysningen i PED (energipositiva 

stadsdelar) pelare. 

Hur mycket stöd varje projektdeltagare kan få beror bland annat på:  

• Hur stora stödberättigande kostnader som deltagaren har.  

• Om deltagaren är en icke-ekonomisk aktör eller ett företag.  

• Vilken forskning- och innovationskategori som aktiviteterna i projektet anses 

motsvara.  

 

Stödberättigade kostnader  

Ni kan få stöd för följande kostnader, enligt Kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 av den 17 juni 2014, artikel 25.3:  

• Personalkostnader: forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning 

som de arbetar med projektet.  
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• Kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid 

som de används för projektet. Om instrumenten och utrustningen inte används 

under projektets hela livscykel anses endast de avskrivningskostnader som 

motsvarar forskningsprojektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt 

accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande.  

• Kostnader för byggnader och mark i den utsträckning och under den tid som de 

används för projektet. När det gäller byggnader anses endast de 

avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets livscykel, beräknade 

på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande. 

För mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska 

kapitalkostnader stödberättigande.  

• Kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller hyrs in 

från externa källor på marknadsmässiga villkor, samt kostnader för 

konsulttjänster och motsvarande tjänster som används uteslutande för 

forskningsverksamheten.  

• Andra allmänna omkostnader och andra driftskostnader, inklusive kostnader för 

materiel, förrådsartiklar och liknande produkter, som uppkommit som direkt följd 

av ett projekt.  

 

Stöd till icke-ekonomisk verksamhet  

Aktörer som inte bedriver ekonomisk verksamhet (såsom exempelvis universitet, 

högskolor, kommuner och forskningsinstitut, i den utsträckning arbetet bedrivs 

inom den icke-ekonomiska verksamheten) kan få stöd med upp till 100 procent 

av aktörens stödberättigande kostnader i projektet. Länk till Regleringsbrev.  

• Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den 

fullkostnadsprincip som de tillämpar  

• Stödmottagare som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan få stöd för 

indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande direkta 

kostnader för personal (lön och lönebikostnader). Detta gäller också om en 

stödmottagare bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, 

förutsatt att projektet genomförs i den icke-ekonomiska verksamheten.  

Stöd till företag  

Hur stor andel av ett företags stödberättigande kostnader (den så kallade 

stödnivån) som kan täckas av stödet från Energimyndigheten bestäms av EU:s 

statsstödsregler. Stödnivån bestäms bl.a. dels utifrån vilken forskningskategori 

som de olika aktiviteterna i projektet anses motsvara och dels utifrån storleken på 

företaget som ska ta emot stödet.  
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Som företag betraktas varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver 

ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses att tillhandahålla 

varor eller tjänster på en marknad. Som företag anses således sådana enheter som 

utövar ett hantverk eller annan verksamhet enskilt eller inom familjen, 

personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden 

ekonomisk verksamhet.  

Stödmottagare som är företag (stödmottagare som alltså bedriver ekonomisk 

verksamhet) kan inte få stöd för indirekta kostnader. Detta gäller också om en 

stödmottagare bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, om 

projektet genomförs i den ekonomiska verksamheten.  

Aktiviteterna i projektet delas in i forskning- och innovationskategorier  

Den maximala stödnivån som ett företag kan få beror på vilken 

forskningskategori som aktiviteterna i projektet anses motsvara. Aktiviteterna i 

projektet kan även anses motsvara flera olika forskningskategorier. De maximalt 

tillåtna stödnivåerna som ett företag kan få framgår av artikel 25 i 

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 .  

I Tabell 1 nedan beskrivs de olika forskningskategorierna. Av Tabell 3 framgår 

sedan de maximala stödnivåerna.  

Om företaget som Energimyndigheten beviljar stöd till har fått eller får 

finansiering till projektet i form av annat offentligt stöd (såsom annat statligt, 

regionalt eller kommunalt stöd), måste man ta hänsyn till detta stöd vid uträkning 

av hur stort stöd som företaget kan få. Enligt EU-reglerna får det sammanlagda 

offentliga stödet som företaget får för projektet inte överskrida de maximala 

stödnivåerna som anges i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.  

Tabell 1. Klassning av forskningsaktiviteter i forskning och utvecklingsprojekt 1 

Industriell forskning  planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny kunskap och nya 

färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant 

förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Detta inbegriper skapandet av 

komponenter som utgör delar av komplexa system, och kan inbegripa byggande av 

prototyper i laboratoriemiljö eller i en miljö med simulerade gränssnitt till befintliga 

system och till pilotverksamhet, om detta är nödvändigt för den industriella forskningen, 

särskilt för allmän teknikvalidering.  

 
1 Definitionerna framgår av artikel 2, punkterna 84–87 i kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014. Länk finns på utlysningens webbsida. Här listas inte genomförbarhetsstudie då 
utlysningen inte inbegriper den kategorin. 
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Experimentell utveckling  att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, 

näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att 

utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Detta kan också 

inbegripa t.ex. verksamheter som syftar till konceptuell definition, planering och 

dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster.  

Experimentell utveckling kan 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, Detta kan omfatta utveckling av en kommersiellt 

användbar prototyp eller ett pilotarbete som med nödvändighet är den slutliga 

kommersiella produkten och som är alltför dyr att producera för att endast 

användas för demonstration och utvärdering.  

Experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande 

ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster 

eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära 

förbättringar  

 

I tabellen nedan framgår den maximala stödnivån som kan lämnas till aktörer för 

forsknings- och innovationsprojekt. 

Tabell 2. Översikt maximala stödnivåer – Energimyndigheten bedömer stödnivå 

från fall till fall 

Typ av forskning 

och utveckling 

Icke- 

ekonomiska 

aktörer* 

Små 

företag 

Medelstora 

företag 

Stora 

företag 

Industriell 

forskning 

100 % 70 % 60 % 50 % 

Experimentell 

utveckling 

100 % 45 % 35 % 25 % 

*) Till exempel universitet, högskola, forskningsinstitut, kommuner 

(exklusive dessas ekonomiska verksamhet). 

Den maximala stödnivån som ett företag kan få beror också på företagets storlek. 

Om sökanden är ett litet eller medelstort företag får stödnivån höjas med 20 

respektive 10 procentenheter, vilket framgår av artikel 25 i kommissionens 

förordning (EU) nr 651/2014. 
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Vid bedömning av ett företags storlek måste man ta hänsyn till antalet anställda, 

årsomsättning och balansomslutning. Storleken på företag definieras enligt 

Tabell 2. För att exempelvis klassas som ett medelstort företag krävs det dels att 

man har färre än 250 personer anställda, dels att antingen företagets 

årsomsättning eller balansomslutning understiger beloppen som framgår av 

tabellen nedan (alltså 50 miljoner euro respektive 43 miljoner euro). Av 

betydelse för bedömningen av ett företags storlek är även företagets relation till 

andra företag, främst ägare, och graden av kontroll som andra företag utövar över 

företaget. Detta finns beskrivet i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, 

bilaga 1, artikel 2. Se även kommissionens användarhandledning om definitionen 

av SMF-företag. 

Tabell 2. Definition av företagens storlek 

Storlek         Antal anställda*    Årsomsättning eller balansomslutning** 

Småföretag                   < 50      ≤ 10 milj. € 

Medelstora företag      <250     ≤ 50 milj. € resp. ≤ 43 milj. € 

Stora företag                ≥ 250    > 50 milj. € resp. > 43 milj. € 

*) Med anställda avses inte bara löntagare utan även ägare som arbetar i 

företaget utan att vara anställda och konsulter som befinner sig i en 

beroendeställning till företaget. 

**) Uppgifter från det senast godkända räkenskapsåret beaktas. För att ett 

tröskelvärde ska anses passerat ska företaget ha haft högre eller lägre värden 

under två år i rad. 

I tabellen nedan framgår den maximala stödnivån som kan lämnas till aktörer för 

forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Tabell 3. Översikt maximala stödnivåer 

 Små företag Medelstora 

företag 

Stora företag Icke-ekonomis 

verksamhet* 

Genomförbarhetsstudie 70 % 60% 50% 100% 

Grundforskning 100% 100% 100% 100% 

Industriell forskning 70% 60% 50% 100% 

Experimentell utveckling 45% 35% 25% 100% 

*) Till exempel universitet och forskningsinstitut. 
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Tillägg till stödnivåerna 

Ett tillägg på högst 15 procentenheter får under vissa förhållanden lämnas när 

projektet utgör ett faktiskt samarbete mellan företag eller mellan företag och 

organisationer för forskning och kunskapsspridning, om projektet avser 

industriell forskning eller experimentell utveckling. För att ett sådant tillägg ska 

få lämnas måste vissa särskilda villkor vara uppfyllda. 

Vid samarbeten mellan företag måste minst ett av företagen vara ett litet eller 

medelstort företag om inte projektet genomförs i minst två medlemsländer inom 

EU. Inget av företagen får stå för mer än 70 procent av de stödberättigade 

kostnaderna. 

Vid samarbeten mellan ett företag och en eller flera organisationer för forskning 

och kunskapsspridning måste forskningsorganisationen ha rätt att 

offentliggörasina egna forskningsresultat. Forskningsorganisationen måste även 

stå för minst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna. 

Om projektet inte utgör ett sådant samarbete kan ett tillägg på högst 15 

procentenheter ändå lämnas om resultaten av forskningsprojektet, som avser 

industriell forskning eller experimentell utveckling, får omfattande spridning 

genom konferenser, offentliggörande, öppna databaser eller gratis eller öppen 

programvara. 

Tillägget för små- och medelstora företag kan kombineras med tillägget för 

faktiskt samarbete eller med tillägget för omfattande spridning. Stödnivån får 

dock aldrig överstiga 80 procent av de stödberättigade kostnaderna. 

 

Samfinansiering 

• De delar av en stödmottagares stödberättigande kostnader som 

inte täcks av stödet från Energimyndigheten kallas för 

samfinansiering. Samfinansiering kan till exempel bestå av: 

arbetstid 

• kontanta medel 

• experimentkostnader 

Samfinansiering i annan form än kontanta medel ska utgöras av faktiska och 

reviderbara kostnader som uppstår hos stödmottagaren under projekttiden. 

Observera att Energimyndigheten kan komma att ställa högre krav på 

samfinansiering av stödmottagande företags kostnader än vad kommissionens 

förordning (EU) nr 651/2014 kräver. Energimyndigheten kan även kräva 
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samfinansiering av aktörer som bedriver icke-ekonomiska verksamhet som 

myndigheten beviljar stöd till mot regleringsbrevet för Statens energimyndighet 

(såsom exempelvis universitet, högskolor, kommuner och 

forskningsinstitut).Offentliga medel får inte räknas med i samfinansieringen av 

ett företags kostnader. Ett exempel på detta är samfinansiering från en aktör vars 

verksamhet till viss del finansieras av t.ex. kommunala eller statliga medel. Om 

aktören samfinansierar en del av företagets kostnader, får företaget inte räkna 

med den delen som består av offentliga medel i sina stödgrundande kostnader. 

För icke- ekonomiska aktörer kan offentliga medel, så som universitetens 

ramanslag, användas som samfinansiering. 

 

 

 


