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Introduktion

Agenda

• Aktuell utlysning

• Anvisningar till 

ansökan

• E-kanalen

• Övrigt

Tillfälle för frågor efter 

varje agendapunkt.
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Utlysning 2018-10-31  2019-01-21

Utlysningen efterfrågar projekt som:

• åstadkommer/underlättar att gods- och persontransporterna sker på det 

transportsätt samt med det trafikslag som är mest energi-och 

resurseffektivt.

• utvecklar samhällsplaneringsprocesser så att de ger ökade 

förutsättningar för att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle som är 

jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt, och som tar hänsyn till de olika 

förutsättningar som finns för stad och landsbygd.

• identifierar drivkrafter och hinder för förändring av individers och 

organisationers sätt att arbeta på, normer, ageranden och 

beteendemönster, och att kunskap om sådana aspekter används och bidrar 

till omställningen till ett transporteffektivt samhälle.

• undersöker digitaliseringens effekter på mobilitets- och 

transportkoncept samt vilka möjligheter som finns för utveckling av mer 

transporteffektiva lösningar.

• undersöker hur samhällsfunktioner, arbetsprocesser och andra 

förutsättningar i samhället styr rese- och konsumtionsbeteendet och hur 

dessa kan utvecklas för att bidra till ett mer transporteffektivt samhälle.
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Fokus på projekt som omfattar:

Lärande av implementeringsprocesser

Vad kan vi lära av implementering av transporteffektiva 

lösningar, tjänster, affärsmodeller, metoder och 

arbetssätt? 

Här efterfrågar vi projekt som studerar och drar lärdom 

av implementeringsprocesser (både lyckade och 

misslyckade exempel är relevanta). 
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Fortsättning…

Att omsätta kunskap till praktisk handling

Hur ser vi till att den kunskap vi redan har införlivas i 

förändringsarbetet för att uppnå ett transporteffektivt 

samhälle? 

Det finns idag kunskap om vad som måste hända i 

olika avseenden för att uppnå viktiga samhällsmål

(exempelvis vad som påverkar våra beteenden i olika 

sammanhang). 
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Utlysning 2018-10-31  2019-01-21

• I den här utlysningen välkomnar vi enbart 

industriella forskningsprojekt och 

experimentella utvecklingsprojekt

6



Energimyndigheten ser gärna projekt:

• Som inkluderar tvärvetenskap samt samarbeten mellan 

akademi, offentlig sektor och/eller näringsliv med förutsättningar 

att omsätta kunskap och forskningsresultat till praktisk 

tillämpning (det vill säga två-tre av dessa parter bör ingå som 

projektdeltagare).

• Som beaktar och tar hänsyn till hela transportsystemet, så att 

inte energivinster inom ett område leder till ökad 

energianvändning inom ett annat.

• Som synliggör mångfalds-och genusperspektiv i ett 

transporteffektivt samhälle i de projekt där så är tillämpligt.

Utlysning 2018-10-31  2019-01-21 
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Tidplan utlysning (preliminär) 

• Utlysningen öppen till 21:a januari

• Intern granskning Energimyndigheten- slutet på januari

• Utskick till externa bedömare – februari

• Bedömning och prioritering av bedömare - mars

• Eventuella begärda kompletteringar från sökande –

mars-apr

• Beredning och beslutsprocess Energimyndigheten 

april  juni 

• Projekt kan tidigast starta 1 apr. Beslutsdatum är 

tidigaste startdatum. Energimyndigheten kan inte bevilja 

medel retroaktivt.
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Frågor

• Frågor kring aktuell utlysning?
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Anvisningar till ansökan - övergripande
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Viktiga dokument

Läs detta innan du söker:

• Den fullständiga utlysningstexten

• Anvisningar för sökande

• Riktlinjer för naturabidrag
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Ansökan ska innehålla
• Ett tydligt formulerat syfte. 

• En beskrivning av hur och i vilken omfattning projektet 

förväntas att bidra till omställningen till ett transporteffektivt 

samhälle. 

• Projektets mål ska vara tydliga och formulerade på sådant vis 

att de kan uppfyllas under projektets löptid. Målen bör vara 

indelade i form av effektmål och projektmål. 

• En beskrivning av det aktuella forskningsläget/ 

omvärldsbevakning samt en analys av på vilket sätt det sökta 

projektet bidrar med något nytt i detta. 

• En tydlig redogörelse för vald metod och en konkret plan för 

vad som ska göras, när samt av vem (vid behov uppdelat på 

arbetspaket) 

• En kommunikationsplan för resultatspridning som visar vilka 

som är mottagare av samt vilka aktiviteter som planeras för att 

de ska få ta del av projektets resultat. 
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Stödnivåer

• Projekt inom denna utlysning förväntas omfatta 

ca 2-7 miljoner kronor i beviljat stöd från 

Energimyndigheten, högst tillåtna stöd är 10 

miljoner kronor per projekt. 

• Hur mycket stöd varje projektdeltagare kan få 

beror på hur stora stödberättigande kostnader 

som deltagaren har samt beror också på om 

deltagaren är en icke-ekonomisk aktör eller ett 

företag. (se mer info i Fullständiga 

utlysningstexten kap 3)
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Viktigt med en korrekt och fullständig 
ansökan!

• Ansökningar som inte innehåller begärd 

information i e-kanalens fält kan komma att avslås 

utan att Energimyndigheten begär komplettering 

av dessa.

• Under granskningstiden har Energimyndigheten rätt 

att begära in kompletteringar från sökande. Sökande 

har emellertid inte rätt att kräva att ansökan ska 

kompletteras efter det att ansökningstiden gått ut. 

• VIKTIGT! Att lämna in en korrekt och fullständig 

ansökan så att beredningen underlättas och att 

beredningstiden minskar.
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Frågor

• Frågor kring vad ansökan ska innehålla?
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E-kanalen
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Ansök i E-kanalen

• Ansökan skickas in av projektledaren via 

Energimyndighetens elektroniska verktyg e-kanalen. 

• För att få tillgång till e-kanalen behöver projektledaren 

först ansöka om behörighet (var ute i god tid innan 

sista ansökningsdatum).  

• OBS! E-kanalen fungerar med följande webbläsare:

- Internet Explorer 5.5 eller senare version

- Firefox 3.0 eller senare
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När behörighet 

erhållits, logga in i E-

kanalen

och välj ”Ny ansökan” 

i vänsterkolumnen.

Klicka därefter i 

”Utlysning” samt välj 

bland 

Energimyndighetens 

program 

”Transporteffektivt 

samhälle” samt 

utlysning ”Bidra till 

ett Transporteffektivt 

samhälle”
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Sökande är det 

företag eller 

organisation som är 

ansvarigt för 

projektet.

Den sökande 

ansvarar för 

kontakten och 

rapporteringen mot 

Energimyndigheten. 

Det är också den 

sökande som tar 

emot bidraget och 

sköter fördelningen 

till eventuella 

projektparter.
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Under ”Samfinansiärer” 

anges alla 

organisationer som 

bidrar ekonomiskt till 

projektet (även 

sökande om så är 

fallet).

Om bidraget sker 

genom 

naturainsatser/inkind

ska 

Energimyndighetens 

riktlinjer för beräkning 

av motfinansiering 

genom naturabidrag 

följas.

Under 

”Samarbetspartner” 

anges organisationer 

som deltar i projektet 

men som inte bidrar 

ekonomiskt.
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http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/riktlinjer_naturabidrag_2008_11_01.pdf


Markera om ansökan 

är en fortsättning på 

ett tidigare projekt eller 

ett nytt projekt. 

Välj alternativet 

”Bidrag”.

”Projekttiteln” är en 

kort beskrivning av 

projektet på högst tio 

ord. Denna anges på 

både svenska och 

engelska.

”Projekt-

sammanfattningen” 

skrivs både på 

svenska och engelska 

och på ett sådant sätt 

att den i ämnet 

oinvigde förstår 

SYFTET med 

projektet. 
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Projektstart kan tidigast 

vara 2019-04-01.

och kan som längst 

pågå till 2023-12-31.

Motiveringsavsnittet ska 

inledas med hur det 

tänkta projektet 

uppfyller 

utlysningstextens 

kriterier och riktlinjer 

samt hur det bidrar till 

att utlysningens mål 

uppnås. Redogör för 

vad nytt som projektet 

bidrar med.

Bakgrunden ska 

beskriva både området 

för ansökan och 

bakgrunden till aktuell 

ansökan.  Redogör för 

en omvärldsbevakning 

samt beskriv hur 

projektet kopplar till 

övriga pågående och 

genomförda satsningar..
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Ange såväl det 

övergripande 

syftet/målet med 

projektet samt de 

specifika målen. 

Målformuleringen ska 

vara SMART 

(Specificerad, Mätbar, 

Accepterad, Realistisk 

och Tidsatt) och i 

kvantitativa termer. 

I genomförande 

beskrivs vad som ska 

göras, på vilket sätt 

och av vem.

Dela upp projektet i 

olika arbetspaket och 

uppge den beräknade 

kostnaden för varje 

arbetspaket. 

Presentera också en 

tidplan för projektet, 

gärna med 

etappmål/milstolpar.

Om olika samarbeten 

ska genomföras under 

projektet ska det 

beskrivas hur dessa är 

avsedda att utföras.
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Beskriv hur resultaten 

ska redovisas. Alla 

projekt måste lämna in 

en slutrapport till 

Energimyndigheten, 

men resultaten kan 

också redovisas i 

exempelvis andra 

rapporter, konferenser, 

vetenskapliga artiklar, 

på hemsidor eller i 

branschtidningar.

Beskriv hur projektets 

resultat ska 

nyttiggöras, spridas 

samt vilka aktörer som 

kommer att dra nytta 

av resultaten. 

Resultatredovisningen 

är en viktig del av 

nyttiggörandet.
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Under kostnader ska 

endast de 

stödberättigande 

kostnaderna redovisas. 

Alla kostnader ska delas 

upp på de poster som 

finns i formuläret. 

En mer detaljerad budget 

får gärna bifogas ansökan 

i form av en bilaga.

Om projektet har 

kostnader för utrusning, 

material eller övriga 

kostnader ska dessa 

specificeras samt 

restvärde anges. Ange 

även att det inte uppstår 

något restvärde om så är 

fallet. 
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Ange sökta medel från 

Energimyndigheten samt 

samfinansiärernas 

finansiering per kalenderår. 

Den procentuella 

fördelningen visas längre 

ner på sidan.

De tillåtna stödnivåerna 

bestäms av förordningen 

(2008:761) om statligt stöd 

till forskning och utveckling 

samt innovation inom 

energiområdet. 

Ange även om pengar 

sökts från annan myndighet 

i Sverige eller inom EU.
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Bilagor

• CV för projektledare ska bifogas, samt CV från 

kontakt-/huvud- personer från övriga organisationer 

som deltar i projektet bör även de bifogas. 

• Övrig information om projektet som 

Energimyndigheten bör känna till kan delges i en 

bilaga. 

• Bilagorna bör tillsammans omfatta högst 20 sidor.
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Frågor

• Frågor kring e-kanalen?
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Övrig information
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Projektdatabasen

Information om tidigare beviljade projekt hittas i 

Energimyndighetens projektdatabas (klicka på länken)
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http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/?AdvancedSearch=True&Organisation=&ProjectTitle=&ProjectManager=&ProjectNumber=&HandlingOfficer=&StartDate=&Enddate=&ProgramAreaId=8&ExtractFromSummary=&ProgramId=26834


Andra närliggande utlysningar
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Utlysning inom programmet Viable cities

Klimatneutrala städer 2030
Öppnade 15 nov: http://www.energimyndigheten.se/



Övriga frågor?
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Tack!

Har ni fler frågor fram tills utlysningen stänger 21 

jan 2019, så hör gärna av er till:

Catharina Norberg

016-544 20 98 

Adam Mickiewicz

016-542 06 30 

Maria Alm

016-544 21 87 
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	beredningstiden minskar
	Span
	.





	Frågor
	Frågor
	Frågor
	Frågor


	•
	•
	•
	•
	•
	Frågor kring vad ansökan ska innehålla?





	E
	E
	E
	E
	-
	kanalen



	Ansök i E
	Ansök i E
	Ansök i E
	Ansök i E
	-
	kanalen


	•
	•
	•
	•
	•
	Ansökan skickas in av projektledaren via 
	Energimyndighetens elektroniska verktyg 
	Span
	e
	-
	kanalen
	. 


	•
	•
	•
	För att få tillgång till e
	-
	kanalen behöver projektledaren 
	först ansöka om behörighet (var ute i god tid innan 
	sista ansökningsdatum).  


	•
	•
	•
	OBS! 
	E
	-
	kanalen fungerar med följande webbläsare:
	-
	Internet Explorer 5.5 eller senare version
	-
	Firefox
	3.0 eller senare





	När behörighet 
	När behörighet 
	När behörighet 
	När behörighet 
	erhållits, logga in i E
	-
	kanalen
	och välj ”Ny ansökan” 
	i vänsterkolumnen.
	Klicka därefter i 
	”Utlysning” samt välj 
	bland 
	Energimyndighetens 
	program 
	”Transporteffektivt 
	samhälle” samt 
	utlysning ”Bidra till 
	ett Transporteffektivt 
	samhälle”


	Figure
	Figure
	Figure

	Sökande är det 
	Sökande är det 
	Sökande är det 
	Sökande är det 
	företag eller 
	organisation som är 
	ansvarigt för 
	projektet.
	Den sökande 
	ansvarar för 
	kontakten och 
	rapporteringen mot 
	Energimyndigheten. 
	Det är också den 
	sökande som tar 
	emot bidraget och 
	sköter fördelningen 
	till eventuella 
	projektparter.


	Figure

	Under ”Samfinansiärer” 
	Under ”Samfinansiärer” 
	Under ”Samfinansiärer” 
	Under ”Samfinansiärer” 
	anges alla 
	organisationer som 
	bidrar ekonomiskt till 
	projektet (även 
	sökande om så är 
	fallet).
	Om bidraget sker 
	genom 
	naturainsatser/
	inkind
	ska 
	Link
	Span
	Energimyndighetens 
	Span
	riktlinjer för beräkning 
	Span
	av motfinansiering 
	Span
	genom naturabidrag 
	följas
	Span
	.

	Under 
	”Samarbetspartner” 
	anges organisationer 
	som deltar i projektet 
	men som inte bidrar 
	ekonomiskt.


	Figure
	Figure
	Figure

	Markera om ansökan 
	Markera om ansökan 
	Markera om ansökan 
	Markera om ansökan 
	är en fortsättning på 
	ett tidigare projekt eller 
	ett nytt projekt. 
	Välj alternativet 
	”Bidrag”.
	”Projekttiteln” är en 
	kort beskrivning av 
	projektet på högst tio 
	ord. Denna anges på 
	både svenska och 
	engelska.
	”Projekt
	-
	sammanfattningen” 
	skrivs både på 
	svenska och engelska 
	och på ett sådant sätt 
	att den i ämnet 
	oinvigde förstår 
	SYFTET med 
	projektet. 


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure

	Projektstart kan tidigast 
	Projektstart kan tidigast 
	Projektstart kan tidigast 
	Projektstart kan tidigast 
	vara 2019
	-
	04
	-
	01.
	och kan som 
	Span
	längst 
	Span
	pågå till 2023
	-
	12
	-
	31.
	Motiveringsavsnittet ska 
	inledas med hur det 
	tänkta projektet 
	uppfyller 
	utlysningstextens 
	kriterier och riktlinjer 
	samt hur det bidrar till 
	att utlysningens mål 
	uppnås. Redogör för 
	vad nytt som projektet 
	bidrar med.
	Bakgrunden ska 
	beskriva både området 
	för ansökan och 
	bakgrunden till aktuell 
	ansökan.  Redogör för 
	en omvärldsbevakning 
	samt beskriv hur 
	projektet kopplar till 
	övriga pågående och 
	genomförda satsningar..


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure

	Ange såväl det 
	Ange såväl det 
	Ange såväl det 
	Ange såväl det 
	övergripande 
	syftet/målet med 
	projektet samt de 
	specifika målen. 
	Målformuleringen ska 
	vara SMART 
	(Specificerad, Mätbar, 
	Accepterad, Realistisk 
	och Tidsatt) och i 
	kvantitativa termer. 
	I genomförande 
	beskrivs vad som ska 
	göras, på vilket sätt 
	och av vem.
	Dela upp projektet i 
	olika 
	arbetspake
	t och 
	uppge den beräknade 
	kostnaden för varje 
	arbetspaket. 
	Presentera också en 
	tidplan för projektet, 
	gärna med 
	etappmål/milstolpar.
	Om olika samarbeten 
	ska genomföras under 
	projektet ska det 
	beskrivas hur dessa är 
	avsedda att utföras.


	Figure
	Figure
	Figure

	Beskriv hur resultaten 
	Beskriv hur resultaten 
	Beskriv hur resultaten 
	Beskriv hur resultaten 
	ska redovisas. Alla 
	projekt måste lämna in 
	en slutrapport till 
	Energimyndigheten, 
	men resultaten kan 
	också redovisas i 
	exempelvis andra 
	rapporter, konferenser, 
	vetenskapliga artiklar, 
	på hemsidor eller i 
	branschtidningar.
	Beskriv hur projektets 
	resultat ska 
	nyttiggöras, spridas 
	samt vilka aktörer som 
	kommer att dra nytta 
	av resultaten. 
	Resultatredovisningen 
	är en viktig del av 
	nyttiggörandet.


	Figure
	Figure
	Figure

	Under kostnader ska 
	Under kostnader ska 
	Under kostnader ska 
	Under kostnader ska 
	endast de 
	stödberättigande 
	kostnaderna redovisas. 
	Alla kostnader ska delas 
	upp på de poster som 
	finns i formuläret. 
	En mer detaljerad budget 
	får gärna bifogas ansökan 
	i form av en bilaga.
	Om projektet har 
	kostnader för utrusning, 
	material eller övriga 
	kostnader 
	Span
	ska dessa 
	Span
	specificeras samt 
	Span
	restvärde anges. Ange 
	Span
	även att det inte uppstår 
	Span
	något restvärde om så är 
	fallet
	Span
	. 


	Figure

	Ange sökta medel från 
	Ange sökta medel från 
	Ange sökta medel från 
	Ange sökta medel från 
	Energimyndigheten samt 
	samfinansiärernas 
	finansiering per kalenderår. 
	Den procentuella 
	fördelningen visas längre 
	ner på sidan.
	De tillåtna stödnivåerna 
	bestäms av förordningen 
	(2008:761) om statligt stöd 
	till forskning och utveckling 
	samt innovation inom 
	energiområdet. 
	Ange även om pengar 
	sökts från annan myndighet 
	i Sverige eller inom EU.


	Figure
	Figure
	Figure

	Bilagor
	Bilagor
	Bilagor
	Bilagor
	Span


	•
	•
	•
	•
	•
	CV för projektledare 
	ska bifogas, 
	samt CV från 
	kontakt
	-
	/huvud
	-
	personer från övriga organisationer 
	som deltar i projektet bör även de bifogas. 


	•
	•
	•
	Övrig information om projektet som 
	Energimyndigheten bör känna till kan delges i en 
	bilaga. 


	•
	•
	•
	Bilagorna bör tillsammans omfatta 
	högst
	Span
	20 sidor.





	Frågor
	Frågor
	Frågor
	Frågor


	•
	•
	•
	•
	•
	Frågor kring 
	e
	-
	kanalen
	?





	Övrig information
	Övrig information
	Övrig information
	Övrig information



	Projektdatabasen
	Projektdatabasen
	Projektdatabasen
	Projektdatabasen


	Information om tidigare beviljade projekt hittas i 
	Information om tidigare beviljade projekt hittas i 
	Information om tidigare beviljade projekt hittas i 
	Energimyndighetens projektdatabas
	Energimyndighetens projektdatabas
	Span

	(klicka på länken)


	Figure

	Andra närliggande utlysningar
	Andra närliggande utlysningar
	Andra närliggande utlysningar
	Andra närliggande utlysningar



	Utlysning inom programmet 
	Utlysning inom programmet 
	Utlysning inom programmet 
	Utlysning inom programmet 
	Viable
	cities
	Klimatneutrala städer 2030
	Öppnade 15 nov: http://www.energimyndigheten.se/


	Figure

	Övriga frågor?
	Övriga frågor?
	Övriga frågor?
	Övriga frågor?



	Tack!
	Tack!
	Tack!
	Tack!
	Har ni fler frågor fram tills utlysningen stänger 21 
	jan 2019, så hör gärna av er till:
	Catharina Norberg
	Catharina Norberg
	Span

	016
	-
	544 20 98 
	Adam Mickiewicz
	Adam Mickiewicz
	Span

	016
	-
	542 06 30 
	Maria Alm
	Maria Alm
	Span

	016
	-
	544 21 87 
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