
Anvisningar för ansökningar om medfinansiering till EU-
projekt 

Anvisningar för ansökan om finansiellt stöd från Energimyndigheten avseende 

medfinansiering till transnationella EU-program inom energieffektivisering och 

förnybar energi. 

Syfte och omfattning 

Syftet med detta stöd är att främja deltagande i transnationella EU-program för de 

aktörer som är behöriga att söka till dessa och där projekten är inom 

verksamhetsområdena energieffektivisering och/eller förnybar energi. Ansökan 

om medfinansiering ska överensstämma med regelverket för relevant EU-program 

och ha relevans för Energimyndighetens uppdrag. Sökanden kan delta i EU-

projektet som partner eller koordinator. 

Bedömningskriterier 

De tre viktigaste kriterierna för bedömning av en ansökan om medel för 

medfinansiering är: 

 Projektets relevans för myndighetens nationella uppdrag. En bedömning 

görs av EU-projektets relevans vad gäller energieffektivisering och/ eller 

förnybar energi. Huvudinriktning för projektet ska vara energi och ligga 

inom de områden som Energimyndigheten anser har särskild betydelse för 

att ställa om till och långsiktigt utveckla ett uthålligt energisystem. 

 Projektets överensstämmelse med utlysning inom EU:s program. 

 Projektet ska stämma överens med de krav som ställs på projekt i relevant 

EU-program och arbetsprogrammet/prioriteringarna för aktuell utlysning 

och ansökningsomgång. 

 Sökandes förmåga att framgångsrikt driva och medverka i EU-projekt 

 

Datum Dnr 

XXXX 

 

Projektidén ska beskrivas och sökanden ska i ansökan också beskriva hur medlen 

är tänkta att användas angivet per kostnadslag. Energimyndigheten kommer 

utifrån ansökan om medfinansiering och sökandens tidigare erfarenheter att göra 

en bedömning av sökandes förmåga att framgångsrikt driva/delta i EU-projekt. 

Denna bedömning omfattar även sammansättningen av övriga partners i 

konsortiet och i synnerhet projektets koordinator (erfarenhet, kompetens). 

Myndighetens budget för medfinansiering 

Avsatt budget för medfinansiering gäller ansökningar till alla typer av 

energirelaterade EU-program. Ansökningarna bedöms och handläggs löpande 

varför inga garantier finns för att den avsatta budgeten kommer att räcka hela 

ansökningstiden. 

Stödbelopp och stödgrundande kostnader 



Medfinansiering av den del som inte finansieras av EU-programmet  

Stödbeloppet är detsamma oberoende av sökandens organisationstyp.. 

Koordinatorer har företräde. 

 

Om ansökan om medfinansiering har lämnats även till andra statliga myndigheter 

eller andra statliga finansiärer och ansökan beviljas av den/de, ska detta anges. 

Ytterligare parter som medfinansierar projektet är fördel 

Som stödgrundande kostnader räknas direkta utlägg som är inkluderade i 

projektbudgeten.  

Ansökans allmänna krav 

Följande allmänna krav ställs på ansökningar om medfinansiering: 

Kostnader 

 att det i ansökan anges den totala projektkostnaden för projektet 

(stödgrundande kostnader) samt hur mycket som söks av 

Energimyndigheten. 

 att det beskrivs hur medfinansieringen ska användas specificerat per 

kostnadsslag enligt projektbudgeten. 

 att sökanden anger om de söker medel från flera statliga myndigheter eller 

andra statliga finansiärer för samma projekt. 

Projektbeskrivning 

 EU-projektets mål och struktur ska beskrivas.  

 Typ av aktivitet och del i arbetsprogrammet som ansökan svarar mot och 

hur sökanden avser adressera EU-programmets utlysning. 

 Funktionen hos projektets olika partners ska också kunna beskrivas. 

Utbetalning av beviljade medel 

 För utbetalning av beviljade medel krävs att projektansökan når 

Europeiska kommissionen i tid, är korrekt ifylld och formellt giltig för 

behandling av kommissionens expertpaneler. Stöd utbetalas tidigast efter 

det att Energimyndigheten har: 

1) erhållit kopia av projektansökan eller utkast till projektansökan  

2) erhållit rekvisition av medel enligt Energimyndighetens särskilda blankett. 

Se också den villkorsbilaga som medsänds projektbeslut. 

Inlämning och handläggning av ansökan 

Ansökan om stöd för medfinansiering av EU-projekt kan ske elektroniskt i 

Utlysningen för medfinansiering EU-projekt, genom E-kanalen, på 

Energimyndighetens webbplats, www.energimyndigheten.se. För att ansöka i E-

kanalen krävs behörighet, observera att det kan ta ett par dagar att få behörighet 

till e-kanalen, denna är personlig. Lathund för ansökan i E-kanalen finns på 

Energimyndighetens webbplats för e-tjänster. 

 



Myndigheten avser att vid komplett inlämnad ansökan bereda ansökningar om 

medfinansiering med enkla och snabba administrativa rutiner. Det är viktigt att 

lägga ner omsorg och tid på att utforma ansökan på rätt sätt eftersom det sparar tid 

i handläggningen och förkortar tiden till beslut. Ansökan bedöms i första hand 

utifrån den information som finns i ansökan. Komplettering begärs i 

undantagsfall. 

 

Begärda uppgifter ska lämnas i god tid. 

Särskilda krav för företag 

Bidrag till företag lämnas som ett så kallat stöd av mindre betydelse enligt 

kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om 

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 av fördraget om den Europeiska unionens 

funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 

 

Med företag avses i detta sammanhang varje organisation som bedriver 

ekonomisk verksamhet. Även stiftelser, ideella föreningar och andra 

organisationer som inte är vinstdrivande kan vara företag. Avgörande är om 

organisationen tillhandahåller varor eller tjänster på en given marknad. 

 

Det totala stöd av mindre betydelse som lämnas till ett företag får inte överstiga 

200 000 euro under en period av tre beskattningsår. Om sökanden är verksam 

inom vägtransportsektorn kan högsta tillåtna stöd beviljas enligt artikel 3.2 och 

3.3 kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om 

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 av fördraget om den Europeiska unionens 

funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 

 

Sökanden måste vid ansökan om medfinansiering lämna en skriftlig redogörelse 

för allt stöd av mindre betydelse som företaget beviljats under de två föregående 

beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Redogörelsen ska 

innehålla uppgifter om när stödet lämnats, storleken på stödet, stödgivare och 

ändamålet med stödet. 

 

Kreditupplysning kommer att tas på sökande företag. 


