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Agenda
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10.30-10.45 Inledning 
• Presentation med praktiska rutiner, Emina Pasic Energimyndigheten 
• Om internationella samarbete Geothermica ERA-NET & JPP Smart Energy, 

Fredrik Lundström, Energimyndigheten
10.45-10.55 Praktisk information om den nationella ansökningsprocessen

Emina Pasic/Sofia Andersson, Energimyndigheten
10.55-11.00 Paus
11.00-11.20 Matchmaking

• Erfarenheter av tidigare deltagande i ERANET projekt Björn Laumert, KTH
• Info om B2MATCH, Erfarenheter B2MATCH, Patrik Rydén Viable Cities

11.20-11.35 Presentation av nätverk med fokus på utlysningens tema
• Innovationskluster Celsius, Katrina Folland, Johanneberg Science Park
• Innovationskluster Varmt&Kallt, Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
• Energiforsks värmekluster, Julia Kuylenstierna, Energiforsk
• Innovationskluster Utvecklingsplattform Energi, Kjerstin Ludvig, Profu
• Framtidens elsystem och SamspELs nätverk - Johanna Barr, Power Circle
• Viable Cities, Patrik Rydén

11.35-12.00 Frågor och Takeaways



Praktiska rutiner

 Stäng av mikrofon och kameran

 Använd gärna chatten om du har
några frågor eller kommentarer
mellan presentatinoner

 Möjlighet för att ställa frågor “live” 
finns på slutet av eventet

 Mötet kommer att spelas in
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Fredrik Lundström – Co-Chair JPP SES Era Net 

Internationellt samarbete Geothermica ERA-NET 
& JPP Smart Energy systems 



Internationellt samarbete Geothermica ERA-NET 
& JPP Smart Energy systems 

 GEOTHERMICA ERA-NET

 a transnational cooperation action to accelerate the deployment of 
geothermal energy in Europe by joint calls for collaborative innovation 
projects and other joint activities. 

 20 funding partners from 16 countries

 15 projects funded in 2 calls

 http://www.geothermica.eu/
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Internationellt samarbete Geothermica ERA-NET 
& JPP Smart Energy systems 

 JPP Smart Energy Systems
 A transnational Joint Programming Platform to Initiate Co-Creation and 

Promote Energy System Innovation (3 ERA-NETs integrated in one 
platform)

 32 funding partners from 
29 countries and regions

 https://www.eranet-smartenergysystems.eu/
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JPP SES - what we do:
-Enhancing Innovation on Smart Energy Systems

23/06/2021
Joint Call 2020 („MICall20“)

© 2021 - ERA-NET SMART ENERGY SYSTEMS | 7

Associated partner network

A Joint Knowledge
Community

~ 50 Ongoing RD&I Projects 

Yearly Calls for 
Proposals

+30 Funding
Partners

Smart Grids Plus

Integrated Regional Energy Systems

Energy Storage System Solutions

Digital Transformation for Green Energy 
Transition

Accelerating the Heating and Cooling Transition

2015 -
2017

2020

2019

2018

2021
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 15 countries

17 funding agencies / programs 

Call for proposal's funds available

€ 32.5 million

Austria, Belgium – Wallonia, Denmark, 
Germany, Hungary, Iceland, Ireland, 
Israel, Netherlands, Norway, Scotland, 
Sweden, Switzerland, Turkey, USA

Deltagande  länder och finansiärer



Focus area

Projects should develop innovative solutions or new concepts for one or 
more of the following challenges

 Climate-neutral resources for heating and/or cooling, including subsurface (shallow 
and deep geothermal, solar thermal, and other sources of renewable heating and 
cooling) and utilisation of local and regional excess resources.

 A resource-efficient and sustainable distribution, storage and utilisation of heating 
and/or cooling. This includes short time and seasonal thermal storage options, and
innovations for heating and cooling networks, and conversion technologies such as heat 
pumps to distribute the heating and cooling and adjust the temperature level where 
needed.

 Integration of heating and/or cooling in the local and regional energy systems, 
including aspects of sector coupling, smart integration and control tools which shall 
leverage synergies and utilise flexibilities in locally and regionally available energy 
sources, urban planning on the local and regional infrastructures as well as the user and 
consumer structures from different sectors (including, e.g. communities, industrial 
facilities, or the transportation system) and related consumption patterns.
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&

Accelerating the Heating & Cooling Transition 
GEOTHERMICA and JPP SES Joint Innovation initiative



Information till svenska projektpartners

Läs mer:

 Internationella JC Geo &SES utlysningstext

 Nationella utlysningstext för svenska sökande 

 OBS! Viktigt att ladda senaste version  eftersom vissa 
mindre justeringar kan förekomma!

11

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/global/images/cms/Content/Call%20Texts/JPP_SES_GEOTHERMICA_Call_Text_and_Guidelines_for_Applicants.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/internationella-projekt-for-att-accelerera-energiomstallningen-genom-varme-och-kyla/fullstandig-utlysningstext-nationell-jc-geoses.pdf


Utlysningen i korthet
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Vad kan ni söka för?

Forsknings- och 
innovationsprojekt för att 
accelerera 
energiomställningen 
genom värme och kyla.

Vem kan söka?

Aktörer från universitet och/eller 
institut ,företag och/eller privat, 
offentlig eller ideell organisation, Varje 
projektförslag måste bestå av ett 
projektkonsortium av minst tre 
stödberättigade sökande från minst 
två deltagande länder. 

Hur mycket kan ni 
söka?

De svenska finansiärerna 
utlyser totalt cirka  20 
miljoner kronor till svenskt 
deltagande.



Kriterier för svenska konsortier
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1.
Grad av sam-
finansiering

2.
Aktörer som 

behöver vara med 
i konsortiet

3.
Fokus- och 

temaområden

Källa:FUNtasi Fabriken



1. Samfinansieringsgrad
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Bidragsfinansieringen täcker en viss andel av de 
totala (stödberättigade) projektkostnaderna. 

Samfinansiering från medverkande projektpartners 
beräknas per sökande och måste uppfylla 
stödnivåer enligt kommissionens förordning EU 
651/2014 för forskning och innovation (mer 
detaljerad information senare i presentationen).



2. Aktörer i konsortiet
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Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende 
aktörer från minst två deltagande länder.

I de fall svenska sökande är aktörer från universitet 
och/eller institut måste de samarbeta med minst ett 
svenskt företag och/eller privat, offentlig eller ideell 
organisation, med ett tydligt behov inom det aktuella 
området

aktörer som kan söka är:
▪ universitet, högskolor eller forskningsinstitut
▪ företag
▪ offentlig sektor
▪ Ideell organisation (med ett tydligt behov inom det 

aktuella område)



3. Fokus- och temaområden
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Källa:FUNtasi Fabriken

Projekten ska beröra följande fokusområden från utlysningen, men kan 
relateras till flera samtalsämnen om den överväger ett tvärgående ämne eller 
ett problem som ligger vid gränsen för flera områden:

■ Klimatneutrala resurser för uppvärmning och/eller kylning, inklusive 
djupgeotermi, solvärme m fl. 

■ En resurseffektiv och hållbar distribution, lagring och användning av värme 
och/eller kyla.

■ Integration av värme och kyla i de lokala och regionala energisystemen.



Vad utvärderas av den internationella bedömarpanelen?
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Excellens / 
Innovationshöjd och/eller 
forskningshöjd (ca 30 %)

Impact/Effekt och 
användarengagemang 

( ca40 %)

Kvalitet & effektivitet/
Projektgenomförande (ca 30%)

• Poängsättning 0-5, halvpoäng kommer att användas
• Lägsta poäng på 3 i vart och ett av de tre kriterierna och totalt 10



Utlysningsprocess
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Källa:FUNtasi Fabriken

Från ansökan till projektstart

04 oktober 2021, 
kl17:00 CEST

Sista 
ansökningsdag

31 jan 2022
kl17:00 CEST

Ansökan
rekommenderas

till nationell
ansökan

Efter 
bedömningsmöt

et (prel. mars 
2022)

Ansökan

juni 2022-
sept 2022

Beslut meddelas

Prel. 
September 

2022 

Projekt
Startar svenska 

deltagare

Projektskiss för 
ansökan till
Electronic 
Submission 
System (ESS)

Fullständig 
nationell  
ansökan till
Energimyn-
digheten

Fullständig 
ansökan till
Electronic 
Submission 
System (ESS)



Utlysningsprocess
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Projektskiss:

När? 04 0ktober 2021, kl.17:00(CEST)
Var? Europeiska-call sekretariatet-
Electronic Submission System (ESS)

Hur? På engelska, i rätt formulär 
Krav:       Letters of Intent  (LoI)

Efter inlämning: Nationell check, 
transnationell check, internationell 
bedömarpanel.

De skisser som efter bedömningen får en 
positiv rekommendation av Europeiska 
utlysningssekretariat bjuds in att inkomma 
med en fullständig ansökan i steg två.



Utlysningsprocess
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Projektskiss:

När? 31 januari 2022, kl.17:00(CEST)
Var? Europeiska-call sekretariatet-Electronic 

Submission System (ESS)

Hur? På engelska, i rätt formulär 

Krav: Letters of Commitment

Efter inlämning: Nationell check, transnationell 
check, internationell bedömarpanel.

Om er ansökan får en positiv rekommendation 
från Europeiska utlysningssekretariat efter den 
fullständiga ansökan har bedömts  ska du och 
övriga parter med verksamhet i Sverige lämna 
in en nationell ansökning till E-tjänster.
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Nationella fullständiga ansökan

• Endast på begäran från 
Energimyndigheten, maj/juni 
2022

• Den nationella delen även till 
Energimyndighetens e-tjänster, 
Mina sidor 

• Börja i god tid och skaffa 
inloggningsuppgifter i mina 
sidor,

https://minasidor.energimyndigheten.se/
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Information, om den nationella ansökan 
o Den fullständiga europeiska projektansökan ska bifogas som bilaga.
o En svensk sammanfattning av projektet.
o En genomförandedel - genomförandedelen kan med fördel använda samma 

struktur som i den europeiska ansökan (med arbetspaket) och det ska tydligt 
framgå vad de svenska aktörerna genomför i projektet och deras roller.

o Budget (kostnadstabell, stödmottagare, samfinansiering m.m.) ska skrivas enbart 
utifrån aktörer med verksamhet i Sverige i projektet då det är de som får stöd via de 
svenska forskningsfinansiärerna via Energimyndigheten. Mall finns i excelformat
som finns på Energimyndighetens hemsida.

o Växelkursen (SEK/EUR) som gällde när den europeisk ansökan lämnades in ska 
användas när kostnad och finansiering beräknas

▪ Projekttid: max 36 månader med start tidigast september2022 (för svenska 
deltagare, måste vara lika för hela konsortiet 
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Information, om den nationella ansökan 

Övergripande kategorier:

a) Personalkostnader

b) Kostnader för instrument och 
utrustning 

c) Kostnader för byggnader och mark

d) Kostnader för kontraktsforskning, 
kunskap och patent som köps eller 
hyrs in

e) Andra allmänna omkostnader och 
andra driftskostnader
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Svenska krav: översikt över maximala 
stödnivåer (se nationell utlysningstext på Energimyndighetens 
webbsida för fullständig information) 

Typ av forskning 
och utveckling

Icke-ekonomiska 
aktörer* Små företag Medelstora 

företag Stora företag

Grundforskning 100 % 100 % 100 % 100 %

Industriell 
forskning 100 % 70 % 60 % 50 %

Experimentell 
utveckling 100 % 45 % 35 % 25 %

* Till exempel universitet, högskola, forskningsinstitut, kommuner (exklusive dessas ekonomiska 
verksamhet).



Fika
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Källa:FUNtasi Fabriken



Matchmaking
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Källa:FUNtasi Fabriken

• Erfarenheter av tidigare 
deltagande i ERANET projekt 
Björn Laumert, KTH

• Info om B2MATCH, Erfarenheter 
B2MATCH Boka möte för 
konsultation, idéutveckling. Partner 
search - svenska och europeiska 
partners – Patrik Rydén Viable Cities

• Frågor om B2MATCH



IntegrCiTy project

June 21 27

 Framework
 ERA-NET Cofound Smart Urban Futures.                                                               

Joint Programming Initiative Urban Europe.

 Country partners
 Switzerland, Sweden, Austria.

 Objective:
 Development and implementation a modular decision-support platform 

focusing on planning and designing integrated energy networks and further 
infrastructure developments through multi-energy/networks co-simulation. 

 Pilot cases:
 Geneva, Vevey, Hammarby Sjöstad.



IntegrCiTy project

June 21 28

 Platform Models
• Energy demand units 

• Heat and power supply systems

• District heating network

• Power grid

• Gas network

Platform Purposes
• How to reduce energy consumption?
• How to shape peak demand?
• How to handle new installed capacity? (ex. electric cars) 
• What is the impact of future scenarios on the infrastructure demand?
• Where to allocate the energy supply responsibility in a distributed system? 
• Are energy networks interactions advantageous?

Fig.1 - General urban energy systems sketch 



Test-case Stockholm Hammarby Sjöstad- 1
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• Construction started in 2000, the area 
will be completed by 2020, home for 
some 25000 inhabitants 

• Hammarby Sjöstad represents a model 
city district in Stockholm with a well 
diversified and interconnected energy 
demand and supply network. 

• Simulation platform will be the basis of 
providing the means of evaluating the 
system impact in changes of the city’s 
energy demand and supply mix, e-
mobility and potential energy storage, 
integrating new technologies

• Quantification of future scenarios’ 
impact on system costs, investment 
costs on global and local level 



Test-case Geneva
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• Discuss the relevance of such 
new network and impact on 
others

• Conflict with renewable 
resources integration: 
geothermal energy into the new 
system (T °C range between 12-
120°C)  and/or  connecting to 
existing GLN network

• Opportunities of synergies with 
power and gas networks to 
increase the overall system 
profitability  defining new 
operating conditions

• Support in defining strategies 
for the energy infrastructures’ 
development (e.g. natural gas vs 
thermal)



B2Match verktyget
Verktyget är öppet till och med den 4 oktober

Än så länge 245 deltagare från 30 länder har registrerat sig i B2Match verktyget

Registrera er på:

https://jpp-ses-geothermica-matchmaking-jointcall.eranet.b2match.io/

https://jpp-ses-geothermica-matchmaking-jointcall.eranet.b2match.io/










Registrera uppgifter







Tack

Patrik.Ryden@viablecities.se

mailto:Patrik.Ryden@viablecities.se


Presentation av flera Innovationskluster och 
Strategiska innovationsprogram Viable Cities med 
fokus på ERANET GEO och SES utlysningsteman

40

Källa:FUNtasi Fabriken

• Info om Innovationskluster Celsius- EU 
erfarenheter Katrina Folland, Johanneberg 
Science Park

• Info om Innovationskluster Varmt &Kallt, 
Signhild Gehlin, Svensk Geoenergicentrum

• Info om Energiforsks värmekluster, Julia 
Kuylenstierna, Energiforsk, 

• Info om Innovationskluster Utvecklingsplattform 
Energi, Kjerstin Ludvig, Profu

• Info om Framtidens elsystem och SamspELs
nätverk - Johanna Barr, Power Circle

• Info om Viable Cities, Patrik Rydén Viable Cites





•Kyl- och värmepumpande tekniker där bland annat 
värmepumpar för klimatisering av fastigheter samt 
kyl- och frys för livsmedel ingår.

•Termiska lager såsom aktiva geoenergisystem, 
termokemiskalager och fasförändringslager.

•Frivärme och frikyla där t.ex. passiva geoenergisystem 
och solvärme är energikällor. 



Startade 2018 och har beviljade medel till och med 2022



Aktiviteter
 Varmtochkallt.se/koldmedier

 AREA, EHPA

 Naturvårdsverket, Energimyndigheten, DG 
Clima

 EcoPack

 IEA HPT Annex 52 – Långtidsmätning av 
geoenergianläggningars prestanda

 IEA ES Task 38 – Isfri infrastruktur med 
geoenergi

 Frukostseminarier

• Utlysning om Center of Excellence –
Geo samt Värmepumpande teknik

• Djupgeotermi – workshop och projekt

• Geoenergidagen 2021 Online 6-7 
oktober 

• Kyl och värmepumpdagen 2021 Online 
18 november

• Remissinstans

• Nätverkande och matchmaking
mellan industri och akademi



Projektidéer

Idéer, förslag och uppslag? 
Tveka inte att ta kontakt!  

Varmtochkallt.se
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Energiforsk Värmekluster
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VISIONEN

Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 
2030. År 2045 ska sektorn

vara en kolsänka som hjälper till att minska de 
totala svenska växthusgasutsläppen.

Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma 
omställningen.

Utvecklingsplattform Uppvärmning
- Fokus färdplansgenomförande

SYFTET
VISIONEN
MEDVERKANDE
METODEN

Innovationsplattformen drivs under 2021-2022 med finansiering från branschaktörer och stöd från Energimyndigheten



• Erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning

• Bidra till att uppvärmningssektorn blir helt fossilbränslefri och på sikt utgör en 
kolsänka för resten av samhället

Seminarier för 
kunskapshöjning & 
erfarenhetsutbyte Uppföljning av 

utvecklingen

Fördjupnings-
grupper

Kartläggning 
av FoU-behov

Samarbete 
med andra 

parter

Utvecklingsplattform Uppvärmning
- Fokus färdplansgenomförande

För mer information:
kjerstin.ludvig@profu.se



SPRIDA SAMSPEL 
Stödprojektet till SampEL



Vad gör vi?

• Seminarier och konferenser
• Syntesrapporter
• Bloggar och nyheter
• Kunskapsportalen 

Framtidens Elsystem









TACK!
Johanna Barr
johanna.barr@powercircle.org



Viable Cities
Ett strategiskt innovationsprogram för klimatneutrala och hållbara städer



Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som 
stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 



Ett strategiskt innovationsprogram för 
klimatneutrala och hållbara städer

62
Forsknings-

och innovationsprojekt 84
medlemmar

200
Partners i F&I projekt

2017 203020252020

1 000 000 000+ SEK
Total budget för programperioden, 
50% är statlig finansiering, 
50% medfinansiering från projektpartners.

105
medlemmar



Mission: 

Klimatneutrala städer 2030
med ett gott liv för alla 
inom planetens gränser



Nio svenska städer och 
deras partners går före 
i att snabba på 
klimatomställningen

Flaggskeppssatsning

Klimatneutrala städer 2030

9 städer



Viable Cities 
Transition Lab Forum 



Städers åtaganden
Mål, strategier, handlingsplaner, governance, 

involvering av aktörer inkl medborgare, klimatinvesteringsplan

Klimatkontrakt 2030
Signeras av städer och nationella aktörer

Nationella åtaganden

Bättre regler Innovation Samordnad 
finansiering

Uppbackning 
Horizon Europe





Från 9 städer till 20 och 100

2021
20 städer i Sverige

2030
100 europeiska städer

2019
9 städer i Sverige

Utlysning #3 Utlysning  #8

Europeiska
utlysningar

Start okt 2021



Transformativ innovation är som isberg

Innovativa lösningar

Aktörer och samarbetspartners

Finansiella instrument

Policy, governance

Missions



vbct.es/nyhetsbrev



Frågestund 

67

Källa:FUNtasi Fabriken

•   Frågor i chatten
• Frågor live



Tack!

Emina Pasic
Nationell kontaktperson för utlysningen
Energimyndigheten
016-544 21 89

Sofia Andersson
Energimyndigheten
016-544 24 45

Fredrik Lundström
Energimyndigheten
016-544 21 12
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Använd Matchmaking platform 
B2MATCH

https://jpp-ses-geothermica-matchmaking-
jointcall.eranet.b2match.io/

Follow-up Q&A meeting

30 June 2021 at 15:00 CEST

Stöd under ansökan
Information läggs ut på Energimyndighetens hemsida om fler events

Nationella kontaktpersoner för utlysningen Joint Call Secretariat contacts

 General information and technical 
issues 

Alicja Wiktoria Stokłosa
info@geothermica.eu  

 Submission issues 
Svandís Unnur Sigurdardottir
svandisu@rannis.is 

https://jpp-ses-geothermica-matchmaking-jointcall.eranet.b2match.io/
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