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Förtydliganden angående lärosätenas och 
forskningsinstitutens samfinansiering av 
Energimyndighetens kompetenscentrum 
Efter publiceringen av kompetenscentrumutlysningen har Energimyndigheten fått 
många frågor kring finansiering av kompetenscentrumen. Detta PM syftar till att 
förtydliga finansieringsmodellen. 

Kompetenscentrum finansieras med en tredjedel från Energimyndigheten, en 
tredjedel från deltagande universitet, högskolor och forskningsinstitut samt en 
tredjedel från övriga deltagande organisationer. Energimyndighetens syfte med 
denna finansieringsmodell är att skapa ett gemensamt engagemang (och delat 
risktagande) i forskningen inom kompetenscentrum. Denna 
kompetenscentrummodell har använts sedan 1990-talet. Erfarenheter och olika 
utvärderingar visar också på goda effekter av kompetenscentrummodellen i form 
av ökad samverkan mellan akademin och näringslivet, vilket gynnar alla 
deltagande parter. 

Energimyndighetens medel går enbart till att finansiera kostnader vid universitet, 
högskolor och forskningsinstitut, varför stödgrundande kostnader hos övriga 
deltagande organisationer enbart kan redovisas i form av egeninsatser. 
Lärosätenas och forskningsinstitutens kostnader kan finansieras dels av 
Energimyndighetens stöd, dels av näringslivets och offentlig sektors kontanta 
stöd samt lärosätenas och forskningsinstitutens egen medfinansiering. 
Lärosätenas och forskningsinstitutens tredjedel av den totala finansieringen av 
kompetenscentrumen utgörs av kontanta medel i form av fakultetsmedel, medel 
från stiftelser som lärosätena kan använda fritt, etc. De kan även finansieras med 
egeninsatser eller genom att tillgängliggöra fysiska anläggningstillgångar i form 
av laboratorier, etc.  

Avgörande för att räknas som egeninsats för alla parter är: 

• Att kostnaden ska ha uppkommit för genomförandet av projektet, dvs 
aktiviteter inom ramen för kompetenscentrumet 

• Att kostnaden ska ha uppkommit i projektet och under den projekttid 
som framgår av beslutet.  

• Att kostnaden ska vara faktisk och reviderbar, vilket innebär att den ska 
kunna återfinnas i stödmottagarens bokföring. Till begreppet 
stödmottagare i kompetenscentrumet inkluderas här samtliga 
projektutförare, även aktörer som bidrar med egeninsatser.   
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• Att kostnaden ska bäras av stödmottagaren, vilket innebär att en 
stödmottagare bara får ta upp sina egna bokförda kostnader. 

Detta innebär att till exempel arbetstid i angränsande projekt som finansieras med 
andra offentliga medel från EU eller nationella finansiärer inte får räknas in som 
egeninsatser för samfinansiering av ett kompetenscentrum. Kostnader för 
grundutbildning kan inte heller räknas som stödgrundande kostnad, eftersom 
verksamheten vid kompetenscentrumen ska utgöras av forskning. Kostnader som 
uppkommit före eller efter den i beslutet angivna projekttiden är heller inte 
möjliga att räkna med som egeninsatser för kompetenscentrumet. 
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