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Fördjupande stöd för energieffektivisering i 
små och medelstora företag 
Energimyndigheten utlyser cirka 20 miljoner kronor i stöd inom 
projektet Teknikutveckling och innovation. I denna utlysning 
välkomnas ansökningar som syftar till energieffektivisering i små och 
medelstora företag, och som ryms inom de aktuella områden som 
beskrivs nedan. Sista ansökningsdag är 30 november 2019. 

Utlysningens syfte är att främja teknik- och organisationsutveckling för 
energieffektivisering i små och medelstora företag och riktar sig till 
företag i alla branscher. 

Vad kan mitt företag få stöd för? 
 
I denna utlysning välkomnas ansökningar för genomförbarhetsstudier, 
experimentell utveckling, process- och organisationsinnovation, 
innovationsstödjande tjänster, kunskapshöjande insatser samt 
investeringsprojekt som syftar till energieffektivisering i små och 
medelstora företag. Stöd till dessa åtgärder kan lämnas till små och 
medelstora företag enligt kapitel I och artiklarna 18, 25, 27–29, 31 eller 38 
i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 
 
Stöd till förstudier inför en energieffektiv investering kan sökas i den 
parallella utlysningen Miljöstudier. 
 
Exempel på stöd som kan beviljas beskrivs också på Energimyndighetens 
webbplats och sidorna för projektet Teknikutveckling och innovation. 

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-10-01 och som längst 
pågå till 2020-04-30. 

Stöd får inte lämnas för en åtgärd som påbörjats innan en ansökan om stöd 
kommit in till Energimyndigheten. 

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/miljostudier/
http://www.energimyndigheten.se/nrp/teknikutveckling-och-innovation--fordjupande-stod-inom-energieffektivisering
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Hur stor andel av kostnaden kan jag få stöd för? 
Statligt stöd får beviljas till företag med olika stödnivåer beroende på 
projektets inriktning samt företagets storlek. I tabellen nedan beskrivs 
aktuella stödnivåer. 
 
 
Förordning 
och artikel 

Projekttyp Stödnivå  
små företag 
(%) 

Stödnivå 
medelstora 
företag (%) 

(EU) nr 
651/2014 art 
38 

Energieffektiviseringsåtgärder 50 40 

(EU) nr 
651/2014 art 
18 

Konsulttjänster 50 50 

(EU) nr 
651/2014 art 
25 

Experimentell utveckling 45 35 

(EU) nr 
651/2014 art 
25 

Genomförbarhetsstudier 70 60 

(EU) nr 
651/2014 art 
27 

Innovationskluster 50 50 

(EU) nr 
651/2014 art 
28 

Innovationsrådgivning 50 50 

(EU) nr 
651/2014 art 
28 

Innovationsstödjande tjänster 50 50 

(EU) nr 
651/2014 art 
29 

Organisationsinnovation 50 50 

(EU) nr 
651/2014 art 
29 

Processinnovation 50 50 

(EU) nr 
651/2014 art 
31 

Stöd till utbildning 70 60 

 
Angiven stödnivå avser andel av stödberättigade kostnader. Det innefattar 
stödmottagens eller andra projektdeltagares faktiska och reviderbara 
kostnader. Den andel av projektets finansiering som inte är stöd utgör 
samfinansiering från stödmottagaren eller andra parter. Offentliga medel 
får inte räknas in i samfinansieringen.  
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Villkor för beviljade projekt 
Energimyndighetens beslut om stöd baserar sig på en överenskommen 
projekt- och kostnadsplan. För att stöd ska kunna betalas ut till beviljade 
projekt måste stödmottagaren bekräfta att hen har tagit del av 
Energimyndighetens beslut och att hen accepterar villkoren för stödet. 
Utförligare beskrivning av villkoren finns i bilagan nedan. 

Nationella regionalfondsprogrammet 

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och 
medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning 
genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs 
inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet som pågår till och 
med år 2020.  
 
Utlysningen är en del av projektet Teknikutveckling och innovation inom 
Nationella regionalfondsprogrammet.  

 
Så ansöker du  
Ansökan ska skrivas enligt Ansökan om stöd och lämnas i första hand in 
via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen (välj 
utlysning Program Teknikutveckling och innovation och sedan 
Fördjupande stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag).  
 
Tänk på att ordna användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det 
kan ta några dagar.  
 
Ansökan ska skrivas på svenska och vara skriven så att den som inte är 
insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.  
 
Ansökan ska innehålla tydliga mål som ska vara mätbara och formulerade 
på sådant vis att de kan uppfyllas under projektets löptid.  
 
Projektbeskrivning ska även innehålla bakgrund och beskrivning av 
problemet som projektet ska utreda eller lösa, beskrivning av 
genomförande, tidplan, kostnadsberäkning, sammanfattande budget och 
resurser som ska ingå i projektet.  
 
Detaljerad information om hur du ansöker finns på sidan Ansökan om 
stöd. 
 
Till ansökan ska en bilaga bifogas som innehåller uppgifter om:  

• Antal anställda, årsomsättning och balansomslutning  
• En uppskattning av projektets energieffektiviserande effekt, direkt 

och på sikt 
• En upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller 

någon annan projektdeltagare har sökt eller beviljats och som avser 
samma stödberättigande kostnader som ansökan avser  

http://www.energimyndigheten.se/nrp/teknikutveckling-och-innovation--fordjupande-stod-inom-energieffektivisering/ansokan-om-stod
https://www1.stem.se/etjanster/sidor/startsida_ereg.aspx
http://www.energimyndigheten.se/nrp/teknikutveckling-och-innovation--fordjupande-stod-inom-energieffektivisering/ansokan-om-stod
http://www.energimyndigheten.se/nrp/teknikutveckling-och-innovation--fordjupande-stod-inom-energieffektivisering/ansokan-om-stod


 

  
 

4 (5)  
Datum Diarienr 

2018-12-18 2017-2985 
 
 

 
Vilka datum gäller för ansökan? 
 
Observera att tidplanen kan ändras. För aktuella uppgifter, se utlysningens 
webbsida  
 
Energimyndigheten arbetar för att främja mångfald och jämställdhet och 
uppmanar därför sökande att beakta dessa frågor vid sammansättningen av 
projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, 
innehåll samt i dess mål och effekter.  
 
Bedömningskriterier  
 
Projektet bedöms utifrån nedanstående bedömningskriterier: 
  

• Potential till energieffektivisering som resultat av projektet, direkt 
och på sikt.  

• Potential att bidra till långsiktigt stärkt konkurrenskraft för 
företaget 

• Potential att bidra till utveckling av tekniksprång som minskar 
processrelaterad energianvändning väsentligt. 

• Potential att ta fram underlag för beslut om satsningar på test eller 
utveckling av nya lösningar, 

• Potential att skapa förbättrade förutsättningar för införandet av nya 
lösningar, och/eller 

• Potential att bidra till att nya lösningar införs, som väsentligt kan 
bidra till minskad energianvändning i företaget och/eller den 
aktuella branschen.  
 

• Nyhetsvärde och innovationshöjd, värdet av det som projektet 
avser att tillföra i förhållande till befintlig kunskap samt projektets 
innovationshöjd och den förändring som kommer att ske vid 
implementering av resultaten.  

 
Beslut om stöd  
Energimyndigheten kan komma att begära att du lämnar in en 
komplettering av ansökan om vi finner skäl för det. Begäran kan gälla till 
exempel ökat krav på samfinansiering, förändringar i projektplanen eller 
utförligare beskrivning av projektidén.  
 
Ambitionen är att ansökningarna ska vara granskade och beslutade inom 
fyra veckor från det att en komplett ansökan lämnats in till 
Energimyndigheten.  
 

 

http://www.energimyndigheten.se/nrp/teknikutveckling-och-innovation--fordjupande-stod-inom-energieffektivisering/
http://www.energimyndigheten.se/nrp/teknikutveckling-och-innovation--fordjupande-stod-inom-energieffektivisering/
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Kontakt 
Kontakta ditt regionala energikontor för att få stöd genom ert energiarbete 
och vid ansökan av stödet.  

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss på Energimyndigheten 
maila oss på fordjupadestudier@energimyndigheten.se 

 

http://www.energimyndigheten.se/nrp/teknikutveckling-och-innovation--fordjupande-stod-inom-energieffektivisering/kontakt/
mailto:fordjupadestudier@energimyndigheten.se
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