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Bakgrund

• Programmet TERMO baseras på Energimyndighetens forsknings- och 
innovationsstrategi för värme och kyla med ett helhetsgrepp kring värme- och kylaresurser, 
samspel i energisystem, användning av värme och kyla samt exportmöjligheter för svensk 
industri inom området

• Värme och kyla utgör en betydande del av Sveriges energisystem 

• För att möta Energikommissionens mål om ett helt förnybart elsystem år 2040, kan värme-
och kylasystemen genom samverkan med andra energislag vara av betydelse för 
omställningen av elsystemet.

• Bidra till genomförandet av regeringens exportstrategi, där värme och kyla pekats ut som 
prioriterat område.



Värme- och kylaresurser, tillvaratagande och användning

Lagar, styrmedel, regelverk



System-
lösningar
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Sammanfattning av 
FoI strategin värme och kyla

• Helhetssyn på resurserna
• Användarbehov
• Samspel i energisystemet
• Innovation för jobb och klimat
• Omvärldsförändringar

• Branschspecifika 
utmaningar och 
inkrementell 
utveckling

• Fragmenterade 
satsningar på värme 
och kyla inom olika 
program och 
satsningar

• Fokus på 
teknikutveckling

Nuläge
Nyläge



Effektmål 2030 
FoI strategi för värme och kyla

Värme- och kyla används på 
ett resurseffektivt sätt med 
minimal miljöpåverkan. 
Användarna drar nytta av 
konkurrenskraftiga priser på 
lokala marknader.

Energi för värme och kyla 
utgörs av återvunnen och 
förnybar energi.    
Överskottsvärme från olika 
sektorer nyttiggörs och 
kommer samhället till nytta.

Samspel mellan värme och 
kyla och andra energibärare 
bidrar till ett resurs- och 
kostnadseffektivt 
energisystem samt en trygg 
energiförsörjning.

Näringslivet, offentliga aktörer och 
forskningsaktörer i Sverige är genom samverkan 
världsledande inom innovation för klimatsmart värme 
och kyla. Produkter, systemlösningar och tjänster är 
konkurrenskraftiga på en global marknad.

Energi-
resurser

Samspel i 
energi-

systemet

Resurs-
effektiv 

användning

Innovation 
för jobb 

och klimat



Vad är TERMO?
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TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem

• Ett forskning- och innovationsprogram inklusive export- och 

kommersialiseringsfrämjande aktiviteter

• Budget: 160 miljoner kronor

• Etapp 1: 2017-11-01 – 2021-12-31

• Medel fördelas främst genom öppna utlysningar



Tidplan och uppföljning av TERMO



Aktivitet

Öppna utlysningar
(forsknings- utvecklings-
demonstrations och 
innovationsprojekt)

• Behovsdriven forskning vid 
UoH och forskningsinstitut

• Företagsdrivna innovations-
och utvecklingsprojekt

• Tvärdisciplinära projekt

• Samverkan mellan bransch 
och akademi

• Internationella 
samarbetsprojekt

Stödjande aktiviteter

• Kommersialiseringsstöd

• Exportfrämjande insatser

• Dialogforum

• Innovationskluster 
(kunskapsutbyte, 
behovsidentifiering, 
nätverkande)

• Kunskap, modeller och metoder för effektivt nyttiggörande av värme-
och kylaresurser har tagits fram genom t.ex. lågtemperaturssystem, 
fjärrvärme- och kylteknik, värmepumpsteknik och geotermiska lösningar

• Nya metoder och verktyg för att öka användningen av överskottsvärme 
har utvecklats och demonstrerats

• Nya alternativ och strategier för att minska utsläpp av växthusgaser har 
tagits fram.

• Nya innovativa lösningar för flexibel styrning av uppvärmning, kylning 
och elproduktion liksom lagring av värme och kyla har utvecklats och 
demonstrerats. 

• Lösningar där el- och värmesystemen samverkar i syfte att bidra till 
balansering av elsystemet och trygg energiförsörjning har utvecklats.

• Digitala lösningar har utvecklats för att underlätta effektivt samspel 
mellan olika resurser, lagring och energibärare.

• Värderingsmetoder och lösningar för flexibel uppvärmning och kylning 
samt termisk lagring i syfte att främja resurseffektiv användning har 
tagits fram. 

• Utifrån användares och prosumenters perspektiv har nya lösningar och 
metoder utvecklats för ökad komfort, flexibel användning- och egen 
produktion.

• Genom digitala lösningar har metoder och verktyg utvecklats för att öka 
energiutbytet mellan olika användare, prosumenter och producenter.

Energi för värme och kyla utgörs av 
återvunnen och förnybar energi. 
Överskottsvärme från olika sektorer 
nyttiggörs och kommer samhället till 
nytta.

Samspel mellan värme och kyla och andra 
energibärare bidrar till ett resurs- och 
kostnadseffektivt energisystem samt en 
trygg energiförsörjning.

Värme- och kyla används på ett 
resurseffektivt och miljömässigt 
hållbart sätt. Användarna drar nytta av 
konkurrenskraftiga priser på lokala 
marknader.

Senast 2045 ska Sverige 
inte ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser till 
atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa 
utsläpp

Senast 2040 ska Sverige ha 
100 procent förnybar 
elproduktion

Sverige ska år 2030 ha 50 
procent effektivare 
energianvändning jämfört 
med 2005. Målet uttrycks i 
termer av tillförd energi i 
relation till BNP.

Resultat (programmål) Utfall Effekt

Energi

resurser

Samspel i 
energi-

systemet

Resurs-
effektiv 

användning

Effektkedja TERMO



Mål: Innovation för jobb och klimat

Behovsdriven forskning vid UoH och forskningsinstitut 

Minst 20 doktorandprojekt 
har initierats inom 
programmet. 

Minst 4 post-docs med 
näringslivssamverkan, har 
initierats inom programmet.

Minst 5 tvärdisciplinära 
projekt har genomförts 
mellan olika 
forskningsområden/disciplin
er

Minst 70 % av projekten har 
genomförts i samverkan 
med näringslivet och/eller 
offentlig sektor genom 
samfinansiering och eller 
direkt samarbete.

Företagsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt 

Minst 10 prototyper eller 
piloter som bidrar till 
resurseffektivt 
tillvaratagande och eller 
användning av värme- eller 
kylaresurser har tagits fram

Minst 10 små- och 
medelstora företag har 
genomfört 
utvecklingsprojekt som 
bidrar till att nya lösningar 
kan kommersialiseras

Samtliga projekt som 
klassificeras som 
experimentell utveckling har 
erbjudits dialog kring 
kommersialisering och 
nyttiggörande, inklusive 
exportfrämjande.

Internationalisering

Minst 2 projekt har 
utvecklat värme- och 
kylalösningar anpassade för 
exportstrategins 
prioriterade marknader. 

Minst 8 internationella 
samarbetsprojekt har 
genomförts tillsammans 
med internationella aktörer.

Kunskapsspridning och nätverkande

Minst 4 aktiviteter eller 
riktade satsningar har 
genomförts som syftar till 
att stimulera innovativ 
verksamhet 
(kunskapsutbyte, 
behovsidentifiering, 
nätverkande) i samverkan 
mellan bransch, akademi, 
forskningsinstitut och 
offentlig sektor. 

Minst 20 aktiviteter som 
syftar till att bygga bred 
kompetens inom branschen 
har genomförts t.ex. 
konferenser/seminarier, 
artiklar i branschtidningar 
etc.

Beslutsunderlag

Underlag för beslut som 
fattas om värme och kyla 
baserade på FoI-resultat har 
tagits fram, som ger 
förutsättningar för ökad 
resurseffektivitet.

Näringslivet, offentliga 
aktörer och 
forskningsaktörer i 
Sverige är världsledande 
inom innovation för 
klimatsmart värme och 
kyla. Produkter, 
systemlösningar och 
tjänster är 
konkurrenskraftiga på 
en global marknad.

Innovation 
för jobb 

och klimat



Exempel på kommunikations- och kommersialiseringsfrämjande 
aktiviteter som kan stödjas inom ramen för FoI-projekt

Näringslivet, 
offentliga aktörer 
och 
forskningsaktörer i 
Sverige är 
världsledande inom 
innovation för 
klimatsmart värme 
och kyla. Produkter, 
systemlösningar och 
tjänster är 
konkurrenskraftiga 
på en global 
marknad.

Innovation för 
jobb och klimat

Kommunikation av projektets resultat

• Workshops, artiklar i branschtidningar/ populärvetenskapliga artiklar, 
konferenser, föreläsningar och seminarier, hemsidor, filmer etc.

Utvärdering av lösningens kommersiella potential 

• Kundnytta, marknadspotential, IPR (Intellectual property right)-
position, affärsmodell, skalbarhet etc. 

Säkerställande av de grundläggande hörnstenarna för fortsatt utveckling och 
kommersialisering

• Affärsplan och marknadsstrategi, IPR-strategi inklusive 
patentkostnader, samarbete med industriell kund, finansieringsplan 
inför fortsatt utveckling och kommersialisering etc. 



Utlysning 1
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Vilka projekt kan man söka stöd för?

• Projektförslag som bidrar till ett eller flera av programmets effektmål

• Projekt som ingår i någon av kategorierna:

Behovsdriven forskning vid universitet och högskolor eller 
forskningsinstitut

Företagsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt

• Projekt som kan stödjas enligt förordning (2008:761) om statligt stöd till 
forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet



Avgränsningar

Tillförsel och omvandling av bränsle
Tekniska frågor kring tillförsel och omvandling av bränsle till värme, el, drivmedel och industriella produkter inkluderas inte i programmet. 

Detta hanteras inom angränsande insatser inom avfalls-, biobränsle-, fordons- och industriområdena. Systemfrågor kring tillförsel och 

omvandling av bränsle utifrån ett värme- och kylaperspektiv kan dock ingå i programmet.

Byggnader
Forskning kring energieffektivisering av byggnader, eller energianvändning i stort ingår inte programmet. Däremot ingår frågor kring 

resurseffektiv användning av värme och kyla och tillvaratagande av överskottsenergi.

Transport
Värmning och kylning av specifika komponenter ingår inte i programmet. Dock så ingår forskning- och innovation av nya värme- och

kylalösningar som är generiskt applicerbara för en bredd av komponenter inom olika sektorer.

Demonstrationsprojekt
Demonstrations- och pilotprojekt inom värme och kyla ingår i programmet och kan beviljas upp till 10 Mkr. Större 

demonstrationer/pilotprojekt hänvisas till Pilot- och demonstrationsutlysningen.



Bilaga: Plan för kommunikations- och/eller 
kommersialiseringsfrämjande aktiviteter 

➢ Syfte att främja att resultat från projekten får goda förutsättningar att komma till 

nytta på framtidens värme- och kylamarknader. 

➢ Stödnivå och övriga förutsättningar för kompetenshöjande 

kommunikationsaktiviteter är desamma som för de forsknings- och 

innovationsaktiviteter de är kopplade till.

➢ Stöd till kommersialiseringsfrämjande aktiviteter kan i denna utlysning endast

ges till små- och medelstora företag.

o Utvärdering av lösningens kommersiella potential (t ex kundnytta, IPR-

position och affärsmodell) 

o Säkerställande av de grundläggande hörnstenarna för fortsatt utveckling och 

kommersialisering (t ex IPR-strategi inklusive patentkostnader och 

finansieringsplan inför fortsatt utveckling och kommersialisering).



Snabbguide till att söka rätt stödnivå

Ta fram ny 

kunskap

Utveckla, testa 

eller demonstrera 

något

Genomförbarhets

-studie

Kommunikation

Stort företag 50% 25% 50% Samma stödnivå 

som för att ta fram 

de resultat ni vill 

kommunicera

Mellanstort företag 60% 35% 60%

Litet företag 70% 45% 70%

Universitet, 

högskolor och 

instituts icke-

ekonomiska 

verksamhet

100% 100% 100%

Maximal stödnivå beror på hos vilken typ av aktör som kostnaderna uppkommer, och 

vad som ska ta fram. 

OBS! Energimyndigheten kan komma att göra annan bedömning av stödnivån.

För mer detaljerad info, se Energimyndighetens hemsida där Rättsliga 

förutsättningar för att få stöd finns beskrivet.

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/soka-stod-och-rapportera/rattsliga-forutsattningar-for-att-fa-stod/


Viktiga dokument

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska man som sökande ta del av:

• Fullständig utlysningstext (läs noga)

• Mall för plan för kommunikations- och/eller kommersialiseringsfrämjande aktiviteter
(fyll i)

• Anvisningar för sökande (läs i mån av behov)

• Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation 

inom energiområdet (läs i mån av behov)

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/termo/full-utlysningstext_termo.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/termo/mall-for-plan-for-nyttiggorande-av-projektresultat.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/utlysningar/anvisningar-for-ansokan-2015.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2008761-om-statligt-stod-till_sfs-2008-761


Hur söker man?

Tips för att skriva en bra 
ansökan

Bild från EU-komisionen



En bra ansökan…

… har god potential att bidra till programmets effektmål

… har en hög innovationshöjd och/eller vetenskapliga kvalitet

… har god potential till nyttiggörande och spridning

… är genomförbart

Dvs, möter bedömningskriterierna på ett bra sätt!



Mål

Projektets mål är en mycket viktig del av ansökan - de visar 

nyttan med projektet. 

Se till att de tydligt visar vilka resultat projektet kommer att ge. 

Sätt mål både för forsknings-/innovationsaktiviteter, och för 

kommunikations- och kommersialiseringsfrämjande aktiviteter 

som bidrar till att projektets resultat kommer till nytta på 

framtidens värme- och kylamarknader.

Vanliga misstag: 

- Alltför luddiga mål  

- Skriva vad man ska göra snarare än vad man ska uppnå.



Motivering

Projekten bedöms utifrån hur det bidrar till TERMO:s effektmål.

Ta chansen att själva berätta er syn på detta under avsnittet 

”Motivering”

Värme- och kyla används på 
ett resurseffektivt sätt med 
minimal miljöpåverkan. 
Användarna drar nytta av 
konkurrenskraftiga priser på 
lokala marknader.

Energi för värme och kyla 
utgörs av återvunnen och 
förnybar energi.    
Överskottsvärme från olika 
sektorer nyttiggörs och 
kommer samhället till nytta.

Samspel mellan värme och 
kyla och andra energibärare 
bidrar till ett resurs- och 
kostnadseffektivt 
energisystem samt en trygg 
energiförsörjning.

Näringslivet, offentliga aktörer och 
forskningsaktörer i Sverige är genom samverkan 
världsledande inom innovation för klimatsmart värme 
och kyla. Produkter, systemlösningar och tjänster är 
konkurrenskraftiga på en global marknad.

Energi-
resurser

Samspel i 
energi-

systemet

Resurs-
effektiv 

användning

Innovation 
för jobb 

och klimat



Omvärldsbevakning: Visa hur projektet bidrar till 
utvecklingsfronten

Projektet bedöms utifrån innovationshöjd och/eller vetenskaplig 
kvalitet

Visa att ni har koll på projektområdets omvärld! Beskriv det 
aktuella forskningsläget/konkurrerande lösningar under 
avsnittet ”Bakgrund” i ansökan.

Var tydlig med på vilket sätt projektförslaget bidrar med ny och 
avgörande kunskap eller konkurrenskraftiga nya lösningar. 



Visa att resultaten kommer att komma till nytta

Stor vikt läggs vid att resultat från finansierade forsnings- och 

innovationsprojekt ska ha goda förutsättningar att komma till nytta på 

framtidens värme- och kylamarknader.

• Vilka kan ha nytta av projektets resultat, och hur kan ni samverka med 

dem?

• Är ni ett litet eller medelstort företag kan ni söka stöd för 

kommersialiseringsfrämjande aktiviteter

• Bilaga: Kommunikations- och kommersialiseringsfrämjande 

aktiviteter



Visa att projektet är genomförbart

• Skriv en tydlig redogörelse för vald metod och en konkret plan för vad som ska göras 

samt av vem (uppdelat på arbetspaket) under ”Genomförande” i ansökan.

• Kontrollera:

- Att projektets genomförande leder till projektets mål. Det ska finnas en tydlig koppling 

mellan mål och genomförande, t ex kan ni visa vilka arbetspaket som leder till vilka 

projektmål

- Har ni tillgång till den kompetens, utrustning etc som behövs för att nå projektets 

resultat och jobba för att de kommer till nytta i samhället?

- Finns det några risker att projektets mål inte ska kunna nås? Kan ni anpassa 

genomförandet för att bättre hantera dessa risker?



Språk

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att 

den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar 

om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.



Bilagor

• Plan för kommunikations- och/eller kommersialiseringsfrämjande aktiviteter 

ska bifogas.  

• CV för projektledare samt, CV från kontakt-/huvud- personer från övriga 

organisationer som deltar i projektet. 

• Bilagorna får tillsammans omfatta högst 20 sidor.



Ansök i E-kanalen

• Sista ansökningsdatum är 17 januari, support kan lämnas fram till kl. 16:00.

• Ansökan skickas in av projektledaren via Energimyndighetens elektroniska 

verktyg e-kanalen. 

• För att få tillgång till e-kanalen behöver projektledaren först ansöka om 

behörighet (var ute i god tid innan sista ansökningsdatum).  

• OBS! E-kanalen fungerar med följande webbläsare:

- Internet Explorer 5.5 eller senare version

- Firefox 3.0 eller senare

https://www1.stem.se/etjanster/default.aspx


Gå in på www.energimyndigheten.se

”E-kanalen: ansök om 

stöd” finns i vänster 

kolumn under ”Alla 

e-tjänster”

http://www.energimyndigheten.se/


När behörighet erhållits, 

logga in i E-kanalen och 

välj ”Ny ansökan” i 

vänsterkolumnen.

Klicka därefter i 

”Utlysning” samt välj 

bland 

Energimyndighetens 

program samt utlysning.



Sökande är det företag 

eller organisation som 

är ansvarigt för 

projektet.

Den sökande ansvarar 

för kontakten och 

rapporteringen mot 

Energimyndigheten. 

Det är också den 

sökande som tar emot 

bidraget och sköter 

fördelningen till 

eventuella 

projektparter.



Under ”Samfinansiärer” 

anges alla organisationer 

som bidrar ekonomiskt till 

projektet (även sökande 

om så är fallet).

Om bidraget sker genom 

naturainsatser ska 

Energimyndighetens 

riktlinjer för beräkning av 

motfinansiering genom 

naturabidrag följas.

Under ”Samarbetspartner” 

anges organisationer som 

deltar i projektet men som 

inte bidrar ekonomiskt.

http://www.energimyndigheten.se/Global/Forskning/Riktlinjer_naturabidrag_2008_11_01.pdf


Markera om ansökan är en 

fortsättning på ett tidigare projekt 

eller ett nytt projekt. 

Välj alternativet ”Bidrag”.

”Projekttiteln” är en kort 

beskrivning av projektet på högst 

tio ord. Denna anges på både 

svenska och engelska.

”Projekt-sammanfattningen” 

skrivs både på svenska och 

engelska och på ett sådant sätt 

att den i ämnet oinvigde förstår 

projektets innehåll och syfte. 

Sammanfatta vilka utmaningar 

projektet ska behandla och bidra 

till att lösa, hur detta ska göras, 

och vad som blir effekterna när 

projektet är klart. 



Projekt inom TERMO:s

utlysningar får inte påbörjas 

innan beslut har fattas på 

Energimyndigheten. 

Startdatum bör därför sättas 

med god marginal efter 

utlysningens stängning (se 

resp utlysning). Projektets 

slutdatum begränsas även 

den av utlysningen, se 

utlysningstexten.

Motiveringsavsnittet ska 

innehålla en beskrivning hur 

projektet bidrar till 

TERMO:s effektmål, hur 

projektet bidrar till att föra 

forskningsfronten framåt, 

vad som är nytt jämfört med 

tidigare forskning etc.

Bakgrunden ska beskriva 

både området för ansökan 

och bakgrunden till aktuell 

ansökan.  Redogör för en 

omvärldsbevakning samt 

beskriv hur projektet 

eventuellt kopplar till övriga 

pågående och genomförda 

satsningar.



Ange mål:

Syfte/Effektmål - Ange det 

övergripande syftet med projektet och . 

ange gärna vad i projektet som kan 

leda till olika former av förbättringar för 

energisystemet på längre sikt efter 

projektets slut, och hur projektet kan 

bidra till detta.  

Projektmål - Vad som ska uppnås i 

projektet under projekttiden. Ange 

specifika, realistiska, tidsatta  och vid 

behov mätbara mål som projektet ska 

uppnå vid projektslut,.  

Delmål - Projektets mål kan/bör brytas 

ner i delmål för att det ska framgå vad 

som ska uppnås på väg mot projektets 

mål 

Mål för kommunikation och 

kommersialiseringsfinriktade aktiviteter

I genomförande beskrivs hur projektet 

ska genomföras, motivera 

angreppssätt, metoder samt upplägg. 

Redogör för vad som ska göras 

(arbetsplan), när det ska göras 

(tidsplan) och vem som ska göra vad 

(organisation). Motivera gärna varför 

projektet har just denna organisation 

och inblandade aktörer, och varför just 

de behöver medverka för att genomföra 

projektet. Vid större projekt kan 

projektets genomförande dessutom 

beskrivas i bilaga. Där så är lämpligt, 

dela upp i arbetspaket, med uppskattad 

kostnad per arbetspaket



Beskriv hur 

resultaten ska 

redovisas. Alla 

projekt måste lämna 

in en slutrapport till 

Energimyndigheten, 

men resultaten kan 

också redovisas i 

exempelvis andra 

rapporter, 

vetenskapliga 

artiklar, på hemsidor 

eller i 

branschtidningar.

Beskriv hur projektets 

resultat ska 

nyttiggöras, spridas 

samt vilka aktörer 

som kommer att dra 

nytta av resultaten. 

Resultatredovisninge

n kan vara en viktig 

del av nyttiggörandet.



Under kostnader ska 

endast de stödberättigande 

kostnaderna redovisas. Det 

innebär att om projektet 

har kostnader för 

utrustning eller material så 

ska eventuellt restvärde vid 

projektets slut borträknas 

från stödberättigande 

kostnaderna. Alla 

kostnader ska delas upp 

på de poster som finns i 

formuläret. 

En mer detaljerad budget 

får gärna bifogas ansökan i 

form av en bilaga.

Endast sökande från 

universitet och högskolor 

anger indirekta kostnader. 

Om projektet har kostnader 

för utrusning, material eller 

övriga kostnader ska dessa 

specificeras samt restvärde 

anges. Ange även att det 

inte uppstår något 

restvärde om så är fallet. 



Ange sökta medel från 

Energimyndigheten samt 

samfinansiärernas finansiering per 

kalenderår. Den procentuella 

fördelningen visas längre ner på 

sidan.

Ange samtliga stödmottagares 

kostnader i projektet, samt vilket stöd 

som söks för respektive part. 

De tillåtna stödnivåerna (för varje 

stödmottagare) bestäms av 11 -12 

§§ förordningen (2008:761) om 

statligt stöd till forskning och 

utveckling samt innovation inom 

energiområdet. 

Ange även om pengar sökts från 

annan myndighet i Sverige eller inom 

EU.



Utvärdering av ansökningar

Bild från EU-komisionen



Programorganisation

Expertgrupp 
med bedömare

- Rådgivande till Energimyndigheten

- Bedömer ansökningar baserat på programmets 
bedömningskriterier

- Bedömning vid bedömningsmöte

- Expertkunskap inom programmets energi- och 
samhällsutmaningar, programmets prioriterade 
vetenskapliga discipliner samt kommersialisering 
inom området

- Representerar områdets målgrupper



Bedömningskriterier

Projektets potential att bidra till programmets effektmål

Projektets vetenskapliga kvalitet / projektets innovationshöjd

Projektets potential till nyttiggörande och spridning

Projektets genomförbarhet

En sammanvägd bedömning lämnas från extern bedömargrupp till 
Energimyndigheten, som sedan fattar beslut



Viktigt med en korrekt och fullständig ansökan!

Ansökningar som inte innehåller begärd information i e-kanalens fält 

kan komma att avslås utan att Energimyndigheten begär komplettering 

av dessa.

Under granskningstiden har Energimyndigheten rätt att begära in 

kompletteringar från sökande. Sökande har emellertid inte rätt att kräva att 

ansökan ska kompletteras efter det att ansökningstiden gått ut. 



Tidplan och nästa steg

17 jan 
Sista 

ansökningsdag

Mars 
Beslut om stöd

2 april
Tidigast 

projektstart

31 dec 2021
Senast 

projektslut



Välkommen med din 
ansökan!

Bild från EU-komisionen

Kontaktinformation

➢ Emina Pasic, 016-544 21 89

emina.pasic@energimyndigheten.se

➢ Sofia Andersson, 016-544 24 45

sofia.andersson@energimyndigheten.se

➢ Sara Malmgren, 016-544 20 29 

sara.malmgren@energimyndigheten.se

➢ Ann-Sofi Gaverstedt, 016-544 24 58       

ann-sofi.gaverstedt@energimyndigheten.se

(export- och kommersialiseringsfrämjande) 
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