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Arbeta med lokalt mervärde 
kring förnybar elproduktion 
Välkommen att ansöka om stöd för projekt som bidrar till att 
mervärde genereras till samhället vid etableringen av och 
återinvesteringar i förnybar elproduktion. Projektet ska bidra 
till näringslivsutveckling lokalt och regionalt. 
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1 Projekt som bidrar till lokalt mervärde 
kring förnybar elproduktion kan få stöd 

Utlysningen sker inom programmet Lokala och regionala insatser för förnybar 
elproduktion vars vision är en hållbar utbyggnad och drift av samt 
återinvesteringar i förnybar elproduktion som möter samhällets behov. 

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ta sig an utmaningar som: 

• aktiverar det lokala näringslivet inför etablering av förnybar elproduktion  
• utvecklar eller arbetar med metoder för att skapa/öka detta mervärde 

I samband med utbyggnad, drift och underhåll av förnybar elproduktion finns 
möjlighet till utveckling av näringslivet i kommunen och regionen där detta sker. 
Det kan exempelvis röra sig om anläggning och underhåll av vägar, annan 
infrastruktur (bredband), boenden, samt ökat behov av tekniker och elektriker. 
Genom att kommunen, regionen och/eller andra organisationer aktivt arbetar med 
detta kan den lokala och regionala nyttan öka. Detta är ett prioriterat område 
inom programmet. Energimyndigheten har tidigare beviljat stöd genom 
programmet till Vindkraftscentrum som projektkontor för att stötta denna typ av 
projekt med bland annat arbetssätt och verktyg. Vi rekommenderar att 
Vindkraftscentrum kontaktas före ansökan skickas in för att diskutera upplägget. 

Exempel på projekt på detta tema som har genomförts inom andra program på 
Energimyndigheten:  

Lokal förankring av vindbruksprojekt 
Lungsjöns fritidsförening genomförde ett projekt som bland annat kartlade och 
spred framgångsfaktorer som lokala företag använt sig av för att dra nytta av 
vindkraftsetableringen vid Lungsjön. Läs mer här. 

Vindkraft - lokal nytta och näringslivsutveckling 
Piteå kommun genomförde inom ramen för Nätverket för vindbruk ett projekt 
som syftade till att stimulera till ökad lokal andel företagande, främst avseende 
drift- och underhåll, men även inom andra områden för vindkraft genom 
seminarier, kontaktförmedling, företagsbesök och infospridning med mera. Läs 
mer här. 

Vindkraft – Generator för hållbar utveckling 
Sollefteå kommun genomförde ett projekt inom Nätverket för vindbruk med 
fokus på att skapa lokala arbeten och industriutveckling vid nyetablering av 
vindkraft i kommunen. Läs mer här. 

Projektet som beviljas får påbörjas tidigast juni 2021 och senast oktober 2021. 
Projektet kan som längst pågå till 31 december 2022. 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/lokala-och-regionala-insatser-for-fornybar-elproduktion/beviljade-projekt-lokala-och-regionala-insatser-for-fornybar-elproduktion/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=23757
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=21847
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=21847
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=25785
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2 Vem kan söka? 
Utlysningen riktar sig till sökanden i form av offentliga aktörer på lokal och 
regional nivå som kan bidra till programmets mål. Det kan till exempel vara: 

• länsstyrelser 
• kommuner 
• kommunala och regionala samverkansorgan 
• aktörer med regionalt utvecklingsansvar 
• ideella föreningar 
• intresseorganisationer 
• akademi 

 
Möjligheterna för företag att beviljas stöd är begränsat utifrån vad som följer av 
kommissionens förordning (EU) nr 1407/20131 om stöd av mindre betydelse. Se 
kapitel 6.3.1 Stöd av mindre betydelse. Företag får vara med i genomförandet av 
projekten på lokal och regional nivå. 

3 Projektförslagen bedöms utifrån 
följande kriterier 

Projektet bedöms i relation till visionen för programmet om en hållbar utbyggnad 
och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion som möter samhällets 
behov. Därtill kommer vi i bedömningen utgå från den information som finns i 
ansökan och bedöma enligt kriterierna nedan: 

Potential att bidra till ett hållbart energisystem 
I vilken grad projektet bedöms vara en strategisk viktig lokal eller regional insats 
för att Sverige ska nå ett eller flera av de svenska miljökvalitetsmålen 

Nyttiggörande och spridning 
I vilken mån projektet bedöms komma samhället till nytta eller skapar mervärde. 

• Finns en plan för hur resultaten ska nyttiggöras och spridas? 
• Finns potentiella mottagare av resultaten identifierade? 
• Finns en samverkan mellan olika typer av aktörer inom projektet? 
• Finns det ett identifierat behov för projektets resultat, till exempel en 

tydlig kunskapslucka eller behov av ny elproduktion i det aktuella 
området? 

• Genomförs projektet i de delar av landet där stor utbyggnad av eller 
återinvesteringar i förnybar elproduktion planeras och sker samt där 
miljöanpassningar i befintlig produktion ska genomföras?  

 
1 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen 
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre 
betydelse 
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• Genomförs projektet i de delar av landet som har ett behov av förnybar 
elproduktion, men där utbyggnad inte har skett? 

Genomförbarhet 
Bedöms projektet som genomförbart utifrån att resultatmål, aktiviteter, utförande, 
uppföljning och budget är relevanta och hänger ihop. 

• Är målen med projektet konkreta, väldefinierade och rimliga? 
• Är förslaget till arbetsplan konkret och tidsmässigt realistisk? 
• Har projektgruppen rätt sammansättning och kompetens för att 

genomföra projektet? 
• Hur väl hanterar projektet jämställdhet och mångfald i projektet och 

beslutsgrupper? 
• Är budgeten rimlig i förhållande till de tänkta insatserna och målen? 
• Samfinansieras projektet? Energimyndigheten ser positivt på att den 

sökande bidrar med egna resurser i arbetet i form av samfinansiering, 
men detta är inget krav. Se kapitel 6.4 för mer om samfinansiering.  

4 Så här ansöker du – börja i god tid 
Följ dessa steg så går handläggningen av din ansökan snabbare: 

• Använd E-kanalen2 för att skriva din ansökan. 
• Börja med att ansöka om din personliga behörighet till E-kanalen. Ansök 

om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få 
behörigheten. 

• Skriv på svenska eller engelska.  
• Skriv alltid en sammanfattning på svenska. 
• Skriv så att någon som inte är insatt i ämnet kan förstå vad projektet 

handlar om. 

Steg för steg-anvisningar för hur du skickar in ansökan finns i Lathund för E-
kanalen (du hittar den längst ner till vänster på startsidan i E-kanalen). 

Lämna in ansökan senast 21 april 2021. Vi lämnar support fram till kl. 16:00 
samma dag.  

5 Vad ska finnas med i ansökan? 
Skriv er ansökningstext i fälten i E-kanalen. Mer information om vad som ska stå 
i fälten finns beskrivet i Anvisningar för ansökan3.  

Ansökningsblanketten ska åtföljas av projektledarens CV om max en A4-sida. 
Eventuellt underlag som det hänvisas till i texten kan bifogas. Bifogade bilagor, 

 
2 Länk till E-kanalen finns på utlysningens webbsida. 
3 Länk till Anvisningar för ansökan finns på utlysningens webbsida. 
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utöver CV, får uppgå till max 10 sidor. Observera att projektbeskrivningen ska 
framgå av ansökningsblanketten och ska inte bifogas som bilaga. Bilagorna ska 
tydligt komplettera ansökningsformuläret och inte innehålla samma information 
som ansökningsformuläret. 

6 Hur stor andel av projektets kostnader 
kan vi få stöd för? 

Utlysningen har en budget på ungefär 7 miljoner kronor. Varje projekt kan få 
högst 1,5 miljoner kronor i stöd. Vilka kostnader som är stödberättigande och hur 
stor andel av projektets stödberättigande kostnader som Energimyndigheten kan 
finansiera beskrivs nedan. 

Hur mycket stöd varje projektdeltagare kan få beror bland annat på:  

• hur stora stödberättigande kostnader som deltagaren har 
• om deltagaren är ett företag som berättigas stöd av mindre betydelse eller 

bedriver icke-ekonomisk verksamhet  

6.1 Stödberättigande kostnader 
Ni kan få stöd för följande kostnader 

a) Personalkostnader: personal i den omfattning som de arbetar med projektet. 
b) Kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som upphandlas i 

projektet. 
c) Andra allmänna omkostnader, inklusive kostnader för materiel, 

tryckkostnader, konferenskostnader och liknande, som uppkommit som 
direkt följd av projektet. 

6.2 Stöd till icke-ekonomisk verksamhet 
Aktörer som inte bedriver ekonomisk verksamhet (såsom exempelvis universitet, 
högskolor, kommuner och forskningsinstitut, i den utsträckning arbetet bedrivs 
inom den icke-ekonomiska verksamheten) kan få stöd med upp till 100 procent 
av aktörens stödberättigande kostnader i projektet.  

• Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt 
den fullkostnadsprincip som de tillämpar.  

• Stödmottagare som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan få stöd för 
indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande 
direkta kostnader för personal (lön och lönebikostnader). Detta gäller 
också om en stödmottagare bedriver både ekonomisk och icke-
ekonomisk verksamhet, förutsatt att projektet genomförs i den icke-
ekonomiska verksamheten och att stödmottagaren tydligt särskiljer sin 
icke-ekonomiska verksamhet, dess kostnader och finansiering från sin 
ekonomiska verksamhet. 
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6.3 Stöd till företag 
Möjligheterna för företag att söka stödet är begränsat. Stöd inom programmet får 
disponeras till företag i form av stöd av mindre betydelse. 
 
Företag får vara med i genomförandet av projekten på lokal och regional nivå. 

6.3.1 Stöd av mindre betydelse 
Finansiering kan också lämnas till företag genom ett så kallat stöd av mindre 
betydelse. När stöd lämnas i form av stöd av mindre betydelse, gäller de villkor 
som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 
2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska 
Unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 18.12.2013,  
s. 1).  

Stöd av mindre betydelse får som huvudregel sammanlagt beviljas upp till 
motsvarande 200 000 euro under en treårsperiod. I samband med ansökan ska 
företaget därför lämna ett intyg till Energimyndigheten om allt annat sådant stöd 
som företaget har erhållit under de senaste tre åren. 

6.4 Samfinansiering 
De delar av en stödmottagares stödberättigande kostnader som inte täcks av 
stödet från Energimyndigheten kallas för samfinansiering. Samfinansiering kan 
till exempel bestå av:  

• arbetstid 
• kontanta medel 

Samfinansiering i annan form än kontanta medel ska utgöras av faktiska och 
reviderbara kostnader som uppstår hos stödmottagaren under projekttiden.  

Observera att Energimyndigheten kan komma att ställa högre krav på 
samfinansiering av stödmottagande företags kostnader än vad kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 kräver. Energimyndigheten kan även kräva 
samfinansiering av aktörer som bedriver icke-ekonomiska verksamhet som 
myndigheten beviljar stöd till mot regleringsbrevet för Statens energimyndighet 
(såsom exempelvis universitet, högskolor, kommuner och forskningsinstitut).  

Om en stödmottagare har tagit emot annat statligt stöd, såsom annat statligt, 
regionalt eller kommunalt stöd, får detta inte räknas med i samfinansieringen av 
ett företags kostnader.  

7 Vad händer efter att jag lämnat in vår 
ansökan? 

Er ansökan bedöms av en bedömningsgrupp. Det är den version av ansökan som 
du lämnat in före utlysningens stängningsdatum som bedöms. Vi godkänner inte 
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kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi 
uttryckligen ber om. Bedömningsgruppen består av handläggare på 
Energimyndigheten och representanter från projektkontoret Vindkraftcentrum. 

I första steget granskas om ansökan är komplett och att alla formella krav är 
uppfyllda. Energimyndigheten kan komma att begära att du lämnar in en 
komplettering av ansökan om vi finner skäl för det.  

I nästa del granskar och bedömer bedömningsgruppen ansökningarna utifrån 
bedömningskriterierna. De ansökningar som sammantaget får bäst bedömning 
rekommenderas att gå vidare till nästa steg. Energimyndigheten gör en 
kreditupplysning på sökande. 

Energimyndigheten fattar därefter beslut om bifall eller avslag för er ansökan och 
beaktar då de bedömningar som gjorts. Beslutet fattas tidigast i slutet av maj 
2021. Detta kan påverkas av antalet inkomna ansökningar. Du får kort därefter ett 
besked av oss om vilket beslut som fattats och med vilka skäl beslutet har fattats. 

8 Om ni beviljas stöd 
För att stödet ska kunna betalas ut måste behörig representant för stödmottagaren 
(till exempel firmatecknare) bekräfta att den har tagit del av Energimyndighetens 
beslut och att den accepterar villkoren för stödet. 

Utbetalning av stödet sker efter en utbetalningsplan som finns beskriven i 
beslutet som du får skickat till dig. För mer information om utbetalning, se den 
villkorsbilaga som skickas med tillsammans med beslutet om ert stöd. 

9 Utlysningen är en del av programmet 
Lokala och regionala insatser för 
förnybar elproduktion 

Utlysningen genomförs inom ramen för programmet Lokala och regionala 
insatser för förnybar elproduktion. Det är den andra utlysningen som genomförs 
inom programmet. Programmet ska bidra till Energimyndighetens arbetet med 
omställning till ett hållbart energisystem genom att: 

• sprida kunskap om de olika kraftslagen och elsystemets förutsättningar  

• verka för att utbyggnad, drift och återinvesteringar i förnybar 
elproduktion sker med god lokal och regional förankring  

• verka för att utbyggnad, drift och återinvesteringar genererar mervärde 
till lokalsamhället 
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Vidare ska programmet bidra till att utbyggnad och drift av samt 
återinvesteringar i förnybar elproduktion baseras på god kompetens, fakta och 
aktuell kunskap. 

Programmet startade i december 2019 och har finansiering för tre år (till och med 
2022). Läs mer om programmet här. 

10 Om du har frågor 
Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi 
får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan 
endast svara på frågor om själva utlysningen.  

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är 
öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Energimyndigheten finns 
endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16.00, därefter kan du inte räkna 
med att få hjälp och stöd. 

Elin Larsson, elin.larsson@energimyndigheten.se, 016-544 24 82 
Teknisk support: ekanalen@energimyndigheten.se, 016-544 22 11 

 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/lokala-och-regionala-insatser-for-fornybar-elproduktion/beviljade-projekt-lokala-och-regionala-insatser-for-fornybar-elproduktion/
mailto:elin.larsson@energimyndigheten.se
mailto:ekanalen@energimyndigheten.se
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