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Internationalisera din 
klimatinnovation! 
Du som har en innovation med stor potential att bidra till omställning av 

det globala energisystemet och minska utsläppen av växthusgaser är 

välkommen att söka stöd för att accelerera din internationella 

marknadsnärvaro.  
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1 Små och medelstora företag kan få stöd för 
att accelerera sin internationalisering 

Acceleratorn riktar sig till små- och medelstora svenska företag med innovativa 

energilösningar och med internationella ambitioner och potential.   

 Syftet är att ge svenska företag tillgång till affärsrelevanta internationella marknader, 

nätverk, värdekedjor och aktörer. Stödet är utformat på ett flexibelt sätt för att stötta de 

svenska innovativa företag som har stor potential för att bidra till minskad klimatpåverkan 

och energieffektivitet.  

Acceleratorn har inget specifikt lands- eller marknadsfokus utan det står i princip fritt att 

välja enligt de behov som det sökande företaget ser. I de fall som ett företag önskar tillgång 

till den indiska, indonesiska eller tyska marknaderna hänvisas dock sökande till 

Energimyndighetens befintliga acceleratorprogram avseende dessa marknader. 

Stödet ska ha potential att bidra till följande effektmål: 

• Minskade globala utsläpp av växthusgaser 

• Ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt 

Ansökan kan göras vid ett tillfälle där ansökningsunderlaget fås efter inskickad 

intresseanmälan. Tidplan för inlämning av ansökan, för beslut och startdatum för företags 

deltagande finns i tabellen nedan. 

Sista dag för 
fullständig 
ansökan 

Beslut planeras i Tidigaste start för 
företag 

Deltagande avslutas 
senast 

2021-12-15 2022-01-17 2022-01-28 2023-06-15 

 

2 Vad innebär stödet? 

Stödet till företag innehåller tre steg som pågår i maximalt 18 månader där man får stöd i att 

ta fram och genomföra en marknadsplan för att internationalisera sin innovation.  

-Planering och uppstart: Kickoff samt framtagning av individuellt anpassad marknadsplan 

baserad på företagets behov  

-Genomförande: Genomförandefasen för respektive företag kan vara alltifrån 

kompetenshöjande insatser, hitta investerare, partners och kunder till kompetens och 

nätverksbyggande. Andra exempel på aktiviteter är medverkan på betydelsefulla 

mötesplatser för att etablera kontakter och relationer med investerare, partners och kunder.  
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-Exit och avslutning efter max 18 månader: Förberedelser för steget ut från acceleratorn.   

Det är viktigt att det finns en kontinuitet i företagets vidare arbete och exitfasen förbereder 

företaget för detta. Företaget avslutar sitt deltagande genom att levererar marknadsplanen, 

vilka resultat man uppnått samt ett förslag på hur företaget vill gå vidare efter acceleratorn 

till Energimyndigheten. 

Företaget leds genom alla steg individuellt av en kompetent coach där företaget vid behov 

även kan engagera andra svenska och internationella områdes- och industriexperter om så är 

nödvändigt. Beroende på innovationens mognadsgrad och företagets förutsättningar och 

behov anpassas processen och aktiviteterna. Stöd kan även sökas för andra typer av insatser 

som kan motiveras och som ligger i linje med acceleratorns syfte.  

Att delta i programmet är kostnadsfritt men förutsätter att företag avsätter tid/resurs både i 

Sverige och även internationellt.   

3 Vem kan söka? 

Energimyndigheten välkomnar ansökningar från svenska små och medelstora företag (SMF) 

med innovationer som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till 

energieffektivisering, och som kan uppvisa en tydlig kundnytta, god internationell 

affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning. Företagen ska 

även inneha rättslig dispositions- och äganderätt till den aktuella innovationen. Företaget ska 

också vara en svensk juridisk person. 

Baserad på stödets utformning bör sökande ha uppnått TRL 7 (se bilaga 1) men kan i 

undantagsfall vara ned till TRL 5.  

Om innovationen inte är teknikbaserad och därmed inte passar in i TRL-skalan måste ni 

ange detta särskilt i den fullständiga ansökan och beskriva innovationens mognadsgrad på 

ett så klart och tydligt sätt att vi ändå kan använda beskrivningen som underlag till vår 

bedömning av er ansökan. 

I övrigt bör nivån hos den sökande inte understiga nivån 5 (se bilaga 1) för följande 

utvärderingskriterier:  

• Customer Readiness Level 

• Team Readiness Level 

• IPR Readiness Level 

• Business Readiness Level 

• Funding Readiness Level 
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4 Ansökan bedöms utifrån följande kriterier 
Intresseanmälan innebär endast att man erhåller det fullständiga ansökningsunderlaget 

och det är detta som utgör grund för bedömning av ansökan.  

 

Ansökan kommer sedan att bedömas utifrån den uppskattade potentialen på den utvalda 

marknaden eller värdekedjan, dess potential att bidra till minskad klimatpåverkan, 

omställningen av energisystemet samt svenska jobb och exportintäkter.   

 

Det är ni som sökande som ansvarar för er bedömning om vilken RL-nivå ni befinner er 

på. Detta gäller både när man anger TRL-nivå i intresseanmälan men även i den 

fullständiga ansökan där ytterligare RL-nivåer ska anges.  

 

Följande områden är delar i av det som ingår i myndighetens bedömning av den 

fullständiga ansökan och om energiinnovationen på ett trovärdigt sätt kan bli aktuell för 

stöd: 

 

• Innovationens uppskattade potential att bidra till minskad global klimatpåverkan 

• Företagets och innovationens Readiness Level enligt ovan (bilaga 1) 

• Kvalitet på företagets föreslagna plan för internationalisering 

• Energimyndighetens totalbedömning 

5 Så här ansöker du – börja i god tid 

Följ dessa steg så går handläggningen av din ansökan snabbare: 

• Anmäl intresse via denna länk: Intresseanmälan 

• Vi skickar sedan ett formulär till dig som vi ber dig att fylla in. Formuläret innehåller 

frågor ang. ditt företag, produkten/tjänsten, målmarknad osv. I denna ingår att intyga om 

de minimis (gäller endast företag äldre än 5 år) (se formulär) samt en plan för 

identifierad målmarknad, målgrupp och bransch.  

6 Stödets omfattning och begränsningar 

Maximalt tio företag kan antas till programmet. Beroende på vald marknad kommer varje 

företag att tilldelas en dedikerad konsult som sitter i eller nära företagets valda 

målmarknaden. Den upphandlade konsulten för programmet är Business Sweden.  

Vid sidan om konsultstödet kommer varje antaget företag ges möjligheten att ansöka till 

Energimyndigheten om ett direkt stöd för att själva anlita experter som ska bidra till att 

hantera de behov som företaget har och som ej erbjudas av Business Sweden inom ramarna 

för GIA. Maximala summan varje företag kan ansöka om är 600 000 kronor. Detta stöd 

syftar till att hantera de behov som är kopplade till den valda internationella marknaden och 

bör huvudsakligen användas i samband med internationella insatser. Stödet kan inte 

användas för att finansiera kostnader för patent eller resekostnader. 

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/stod-till-affarsideer-test-och-lansering/formular/intresseanmalan-for-global-innovation-accelerator/
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Baserad på underlaget från ansökan genomförs en behovsanalys av Business Sweden som 

utmynnar i en “Delivery Plan” som innehåller de aktiviteter som ska genomföras under 

företagets deltagande (inklusive behov av experter). De antagna företagen får därefter 

möjlighet att ansöka om det direkta stödet.  

GIA:s stöd riktas mot affärs- och marknadsutvecklande insatser. Teknisk utveckling är 

endast tillåten i mycket begränsad utsträckning som exempelvis anpassning av elsäkerhet på 

aviserad marknad med mera. För behov som innebär finansiering av teknikutveckling 

hänvisas till andra utlysningar som Energimyndigheten erbjuder.  

Exempel på aktiviteter som det direkta stödet kan användas till: 

• Bygga kundrelationer (marknadsundersökning, marknadsföring, identifiera kunder)  

 

• Bygga teamet (specialistkunskap, rådgivare) 

• Bygga affärsmognad (avtalsfrågor, certifiering och standardisering, “supply chain” 

frågor, systemintegration)   

 

• Bygga finansieringsmognad (finansieringsplan, pitch, fördjupad 

investerarpresentation)  

 

• Bygga Intellectual Properties (IP) hantering (strategi, nyhetsgranskning, 

databassökning, informationssäkerhet)  

 

Projekt får avse exportrelaterad verksamhet, dock inte stöd som är direkt knutet till 

exporterade volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra 

löpande utgifter som har samband med exportverksamhet.   

Det är viktigt för företaget att man är medveten om man uppfyller krav för att kunna ta del 

av det direkta stödet. Stödet kan endast beviljas om företaget kan betraktas som nystartat 

alternativt man inte överskrider taknivån för stöd av mindre betydelse (det direkta stödet 

läggs till den sökandes “de minimis belopp”. Kapitel 6.1 beskriver dessa krav mer i detalj.  

6.1  Stödnivåer och grundvillkor 

Energimyndigheten kan lämna stöd till nystartade företag enligt 10 § i förordningen 

(2008:761). För att stöd ska kunna lämnas, behöver ditt företag uppfylla villkoren i artikel 

22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Stöd till nystartade företag kan lämnas 

till icke-börsnoterade små företag som inte är äldre än fem år. Femårsperioden räknas från 

företagets registrering. 

6.2 Sammanlagt offentliga stöd 

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 
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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 

651/2014.1 

7 Vad händer efter att du lämnat in ansökan? 

Er fullständiga ansökan bedöms av en intern expertgrupp. Det är den version av ansökan 

som du lämnat in före ansökans stängningsdatum som bedöms. Vi godkänner inte 

kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber 

om.  

Energimyndigheten kan komma att begära att du lämnar in en komplettering av ansökan om 

vi finner skäl för det.  

Energimyndigheten gör en kreditupplysning på sökande företag.  

Energimyndigheten fattar därefter beslut om bifall eller avslag för er ansökan och beaktar då 

expertgruppens bedömningar. Beslutet fattas tidigast 2022-10-17. Du får kort därefter ett 

besked av oss om vilket beslut som fattats. 

I princip all post och e-post till Energimyndigheten blir allmän handling. 

Energimyndigheten får dock inte lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att en handling eller vissa uppgifter i en 

handling kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en 

handling lämnas ut i varje enskilt fall. Sekretess gäller till exempel för uppgift om en 

enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan 

antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs. 

8 Om ni beviljas stöd 

För att stödet ska kunna betalas ut måste behörig representant för stödmottagaren (till 

exempel firmatecknare) bekräfta att den har tagit del av Energimyndighetens beslut och att 

den accepterar villkoren för stödet. 

9 Om du har frågor 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Se artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 


