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EU Innovation Fund 
 
Bakgrund 
 

Energimyndigheten hade ett informationsmöte den 18 september 2019 

beträffande den Europeiska Innovationsfonden som är under uppstart. 

Information från mötet finns på: http://www.energimyndigheten.se/forskning-

och-innovation/forskning/omraden-for-forskning/internationella-insatser/eus-

innovationsfond/ . 

 

Nedan information är sammanställd baserat på information från Kommissionens 

DG Clima som underlag för att underlätta för potentiella sökande till 

Innovationsfonden. Innovationsfonden är under utveckling och avvikelser från 

det som beskrivs nedan kan komma ske.  

 

Innovationsfondens expertgruppsmöte 18 december 2019 
 

Den 18 december 2019 var det ett expertgruppsmöte för Innovationsfonden. På 

mötet presenterades bland annat:  

- hur beräkningar av reduktion av växthusgaser samt projektets kostnader 

avses att ske (se länk nedan); 

- att den första utlysningen från fonden planeras till halvåret 2020; 

- att den första utlysningen planeras att rikta sig till projekt med ett 

CAPEX som överstiger Euro 7,5 miljoner;  

- att organisationen INEA kommer att vara operativt ansvarig för 

Innovationsfonden;  

- att EIB kommer att vara rådgivande till Innovationsfonden och dess 

sökande.  

Utförlig information från mötet finns på: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-3 . 

 

Den 5-6 februari 2020 planeras ett tvådagars arbetsmöte i Bryssel beträffande 

beräkningar av reduktion av växthusgaser samt projektets kostnader. Arbetsmötet 

följs av en publik session på eftermiddagen den 6 mars, där resultatet från 

arbetsmötet presenteras och diskuteras. Den publika delen av mötet kommer att 

webbsändas. Frågor beträffande beräkningar av reduktion av växthusgaser samt 

projektets kostnader kan ställas per mail till 

CLIMA-IF-EXPERTGROUP@ec.europa.eu senast den 22 januari samt under 

webbsändningen i realtid via SLIDO. Enligt principen ”först anmäld” finns också 

en möjlighet att delta på plats under den publika delen i mån av plats i rummet. 

Anmälan för deltagande på plats sker till 

CLIMA-IF-EXPERTGROUP@ec.europa.eu senast den 15 januari. 

 

Ett ytterligare arbetsmöte i Bryssel är planerat till andra veckan i mars 2020. 

Information beträffande detta arbetsmötet kommer att presenteras på: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en . 
 

Under januari/februari 2020 kommer kommissionens DG Clima tillsammans med 

INEA att genomföra en utlysning där man söker experter som kan anlitas som 
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utvärderare för kommande ansökningar till Innovationsfonden. Information 

beträffande utlysningen kommer att presenteras på: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-

an-expert 
https://ec.europa.eu/inea/en 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en 
 

Kommissionens DG Clima har anlitat konsulter för att ta fram underlag för 

beräkningar av reduktion av växthusgaser samt projektets kostnader. Konsulterna 

söker kontakt med potentiella sökande till den första utlysningen för att få 

tillgång till faktiskt information från projekt för att testa modellerna. Vid 

expertgruppsmötet den 18 december 2019, presenterade de olika konsulterna 

utkast på modeller (se länk ovan). Modellerna är under framtagande och kan 

komma att anpassas efter att ytterligare information från potentiella sökande har 

kommit in till konsulterna. Det finns fortsatt möjlighet att delge information till 

konsulterna. Bifogade separata underlag beskriver den information som 

konsulterna söker. Kommissionens DG Clima ger följande beskrivning: 

  

”…the consortium of consultants led by ICF on the one hand, and the JRC on the 

other hand, have contacted several companies to gather more data on their project 

ideas in order to test the methodologies for the GHG avoidance and for the 

relevant cost criteria. Potential project owners have been contacted depending on 

the need for data to develop sound methodologies for the selection criteria of the 

Innovation Fund. Not all project owners expressing interest have and will be 

contacted. As explained on our website, this does not imply a lack of interest in 

their projects, or in any way preclude their eligibility to apply for the first call for 

proposals under the Innovation Fund. The choice of companies or projects to 

be contacted has been made based purely on the information needed to test 

the various methodologies for the selection criteria. However, some contacted 

projects have not yet provided the requested data. As we noticed yesterday [18 

December 2019], there is a large interest in collaborating with the consultants 

and the JRC on these important tasks. Therefore, in order to help fill the data 

gaps, we are inviting now all project proponents who wish to provide data to do 

so by filling the attached templates and sending them for energy storage and for 

financial data, to Jonathan.Lonsdale@icf.com ; for GHG emission avoidance, to 

Jana.REJTHAROVA@ec.europa.eu . Submission of data in this exercise by no 

means shall result in a preferential or special treatment of the providers. Under all 

circumstances, the Commission is not bound to use the submitted data or to any 

other particular result. Any project wishing to be considered for support by the 

Innovation Fund is invited to apply to the call for proposals, which is planned to 

be published in late June 2020. Any data sent will be screened and if suitable 

used for the development of the methodologies and no detailed follow up 

discussions are foreseen.” 

 

Slut 
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