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Frågor och svar om utlysning Utökad EKR sep 2021 

 

Kan en kommun skicka in flera olika ansökningar?  

Det går bra såvida det finns kapacitet i kommunen/kommunsamarbetet för 

det.  

Kan energikontor söka utökad EKR?  

Nej, enligt energimyndighetens föreskrifter för energi-och 

klimatrådgivningen kan endast kommuner ansöka om stöd för utökad 

EKR. Men energikontor kan vara med i projektet som samarbetspart inom 

det ordinarie uppdraget som regional utvecklingsledare. 

Kan konsult (helt eller delvis) arbeta operativt med projektet? 

Konsultstöd ska vara tidsbegränsat och bidra till organisatoriskt lärande i 

kommunen. För övrigt gäller det som står i dokumentet Allmänna villkor 

för stöd: Ersättning för köpta tjänster ska vara marknadsmässig.  

Ska projektförslaget svara mot alla kriterier i utlysningen för att vara 

giltigt? 

Nej, ansökan ska omfatta minst ett av kriterierna. 

Finns det någon övre beloppsgräns för projektansökan? 

Nej, men det ska vara en realistisk och rimlig budget. 

Hur bedöms ansökan? 

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna i konkurrens. Med kriterierna 

som grund gör Energimyndigheten en samlad bedömning av projektets 

förväntade utfall/ effekt i målgrupp och projektets nytta för energi-och 

klimatrådgivningen. Se vidare i den fullständiga utlysningstexten. 
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