
Frequently Asked Questions – FAQ 
 
(Dokumentet kommer att uppdateras löpande fram tills utlysningen stänger den 
24 juni. Den här versionen är uppdaterad 2019-06-13) 
 

1. Har ni satt ett minimital för användare per projekt? 
a. Det har vi inte gjort. Vi har en målsättning på 5000 användare 

totalt för alla beviljade projekt inom utlysningen, men ser även 
en möjlighet för satsningar som omfattar ett mindre antal 
användare.  

 
2. Finns det ett krav på att de företag som deltar har ett antal 

heltidsanställda? Det är ju vanligt att många startup-företag inte kan ha 
heltidsanställda i början.  

a. Det finns inget krav på antal fast anställda, men den sökande 
intressentgruppen ska kunna erbjuda en mobilitetstjänst som 
uppfattas som långsiktig, trygg, stabil och seriös i sin satsning. 
 

3. Vi kommer inte att veta vem som blir projektledare då medel inte finns 
innan beslut. Hur gör vi med det?  

a. Vi ser helst att det finns en utsedd projektledare redan vid 
ansökningstillfället. I E-kanalen (Energimyndighetens 
ansökningsverktyg) blir den person som fyller i ansökan per 
automatik den som blir projektledare gentemot 
Energimyndigheten. Det finns dock möjlighet att i efterhand 
byta projektledare i projektet.  
 

4. Går det enbart att söka stöd för innovativa transportleverantörer, dvs 
för dem som tillhandahåller en fysisk tjänst (t.ex. ny taxi, en ny busslinje 
etc.) eller är det också möjligt för IT och programvaruleverantörer som 
tillhandahåller en infrastruktur för den befintliga tjänsten att ansöka om 
stöd?) 

a. Ja utlysningen omfattar alla aktörer och tjänster som behövs för 
att skapa den hållbara mobilitetstjänsten som ska 
demonstreras.  
 

5. Går det att söka stöd för demonstration av en mobilitetstjänst som 
enbart inkluderar ett transportalternativ ex bilpool. 

a.  I utlysningen prioriteras projekt som avser att demonstrera en 
komplett mobilitetstjänst som samordnar och tillgängliggör 
flera transportalternativ (kollektivtrafik, cykel, bilpool etc). 
 

6. En fråga ang. utlysningstexten. På sidan 5 i den fullständiga 
utlysningstexten så står det att max 500 kkr kan gå till 
kommersialiseringsfrämjande aktiviteter, vad avser det?  

a. Med kommersialiseringsfrämjande åtgärder avses ex. utveckling 
av affärsplan och marknadsstrategi, IPR-strategi inklusive 
patentkostnader, samarbete med industriell kund, 
finansieringsplan inför fortsatt utveckling och 



kommersialisering. Stöd till kommersialiseringsfrämjande 
aktiviteter kan i den här utlysningen enbart ges till små och 
medelstora företag.  

 
7. Finns det ett Word-dokument (mall) som vi kan jobba i som avspeglar 

det som ska in i E-kanalen? Det blir lättare för oss att skriva ansökningen 
då eftersom vi kan kommentera och använda Track Changes och så.  

a. Det finns en Wordmall på denna sida som ni kan använda innan 
ni fyller i ansökan i e-kanalen, klicka här  
 

8. Finns det någon gräns för hur mycket eller lite medel som ett projekt 
kan söka?  

a. Det medel ni söker kan vara mindre än 3 msek, men inte mer än 
15 msek. 
  

9. Kan en aktör som bedriver icke-ekonomisk verksamhet alltid få stöd 
motsvarande 100% stöd för av sina stödberättigande kostnader i 
projektet?  

a. Inte alltid! Det beror först och främst på vad de ska göra i 
projektet. Energimyndigheten kan välja att bevilja en lägre 
stödandel än 100 % av aktörens stödberättigande kostnader i 
projektet, trots att sökanden är en aktör som bedriver icke-
ekonomisk verksamhet 

 
10. Vem räknas som icke-ekonomisk aktör? 

a. En aktör anses bedriva ekonomisk verksamhet om aktören 
bedriver en verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller 
tjänster på en marknad. Därutöver måste man också utvärdera 
vad aktören ska utföra för aktiviteter i aktuellt projekt som 
aktören söker stöd för. En helhetsbedömning av alla 
omständigheter i det aktuella fallet måste alltid göras för att 
avgöra om aktören i fråga bedriver ekonomisk verksamhet eller 
inte. Aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet betraktas 
som företag, vilket aktualiserar statsstödsreglerna.  

 
11. Ser ni positivt på att en deltagande kommun går in med medfinansiering i 

projektet?  
a. Ja, vi bedömer det då som att det finns ett större kommunalt 

intresse för projektet vilket också ökar möjligheten för en 
långsiktig implementering. 
 

12. Ni hänvisar till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 gällande 
stöd. Går det även att söka stöd från flera artiklar än nr 25, exempelvis 
artikel 22?  

a. Ja, i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 framgår att 
artikel 22 är tillämplig – stöd till nystartade företag. Det går att 
söka stöd från flera artiklar.  

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning--innovation/ansokningsblankett-webben.doc


13. Kan aktörer som inte bedriver ekonomisk verksamhet vara 
huvudsökanden?  

a. Ja aktörer som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan vara 
huvudsökanden. Det har dock smugit sig in en felskrivning angående detta i 
den engelska versionen av utlysningstexten avsnitt 3.1. Där står det felaktigt 
att de inte kan vara huvudsökanden i denna utlysning.   
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