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1) Vad behöver ingå i ansökan för en genomförbarhetsstudie? 

Förordning 2008:761 definierar en genomförbarhetsstudie på följande sätt: (Detta 

finns även med i den fullständiga utlysningstexten stycke 6.3.1) 

”En genomförbarhetsstudie syftar främst till att utvärdera och analysera 

potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att 

objektivt och rationellt avslöja projektets starka och svaga sidor, möjligheter och 

risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det, och 

slutligen utsikterna för att projektet blir en framgång.”  

Detta innebär att studien ska innehålla analys och utvärdering av 

genomförbarheten för ett större framtida projekt som syftar till att utveckla 

lösningar med potential att bidra till att accelerera omställningen till ett 

transporteffektivt samhälle.  

Marknadsrelaterade, policyrelaterade och/eller tekniska förutsättningar för en 

framgångsrik vidareutveckling och nyttiggörande av den tänkta innovativa 

lösningen ska tydligt beskrivas. Relevanta aktörer, såsom behovsägare, 

leverantörer och utförare ska identifieras som förberedelse för nästa steg i 

utvecklingen. Relevanta behov hos berörda intressenter (t.ex. industriella och 

samhälleliga aktörer) kartläggs och redovisas också.  

 

2) Ingår teknikutveckling i utlysningen? 

Utlysningen fokuserar på omställningen till ett transporteffektivt samhälle och 

inkluderar inte teknikutveckling av fordon och farkoster eller utveckling, 

produktion och distribution av förnybara drivmedel. Utlysningen kan ge stöd till 

övrig teknikutveckling förutsatt att den har relevans för omställningen genom att 

den leder till förutsättningar för ett minskat transportbehov i linje med 

programvisionen.  

 

3) Kan genomförbarhetsstudien syfta till att vi vill genomföra ett 

framtida EU-projekt? 

Det finns inga krav på att det projekt som man vill undersöka förutsättningarna 

för i slutändan måste finansieras av Energimyndigheten. Dock ska det rymmas 

inom programmet och utlysningen tematiskt. 

 

4) Ska samarbetsavtal och medfinansieringsintyg bifogas med 

ansökan? 

Vi vill att samarbeten och medfinansiering ska vara överenskommet innan 

ansökan skickas in och om avtal/intyg finns klara så underlättar de bedömningen.  

Men det är inget krav att de ska bifogas. 

5) Vad menar ni med om ett projekt bidrar till omställningen till ett 

transporteffektivt samhälle? 

Med det menas vilket potential projektet har för att bidra till att viktiga praktiker 

och/eller kunskaper inom området får större genomslag hos aktörer som arbetar 



med transporteffektivitet. Forskningen ska således bidra till att deras insatser på 

olika sätt förstärks så att samhället kan bli mer transporteffektivt. Graden av detta 

bidrag kan variera och är beroende av vad som ska göras inom projektet, hur 

många aktörer som medverkar inom, och nås av, forskningen samt hur relevanta 

resultaten är för de tänkta målgrupperna.  

 

6) Min ansökan innehåller känsliga uppgifter som jag vill ha 

sekretessbelagda, hur hanterar ni det? 

När ni lämnar in ansökan är det möjligt att markera att den innehåller känsliga 

uppgifter men tänk på att det alltid går att begära ut en handling om den är 

inkommen till myndigheten. Alla handlingar som begärs ut sekretessbedöms i 

enlighet med regler om offentlighet och sekretess som finns i 

tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Vi undersöker i så fall om det finns uppgifter som om de offentliggörs kan 

innebära ekonomisk skada för en sökande part. Om vi bedömer att så är fallet 

kommer de aktuella uppgifterna att maskas vid eventuell utlämning.  

 

7) Vi kommer inte att veta vem som blir projektledare då medel inte 
finns innan beslut. Hur gör vi med det?  

 

I E-kanalen (Energimyndighetens ansökningsverktyg) blir den person som fyller 

i ansökan per automatik den som blir projektledare gentemot Energimyndigheten. 

Vi ser dock helst att det finns en utsedd projektledare redan vid 

ansökningstillfället. Det finns möjlighet att i efterhand byta projektledare i 

projektet.  

 

8) Finns det ett Word-dokument (mall) som vi kan jobba i som avspeglar 
det som ska in i E-kanalen? Det blir lättare för oss att skriva 
ansökningen då eftersom vi kan kommentera och använda spåra 
ändringar.  

 

Det finns en Wordmall på denna sida som ni kan använda innan ni fyller i 

ansökan i e-kanalen, klicka här.  

9) Finns det någon gräns för hur mycket eller lite medel som ett projekt 
kan söka?  

 

Projekt i denna utlysning förväntas omfatta c: a 2 – 7 msek beviljat stöd från 

Energimyndigheten. Projekt som söker över 10 msek kommer att avslås. För 

genomförbarhetsstudier är det möjligt att söka 0,5-1 msek.  

  

10) Vilka aktörer räknas som icke-ekonomisk aktör/ekonomisk aktör? 

 

Avgörande för frågan om en aktör anses bedriva ekonomisk verksamhet är om 

aktören bedriver en verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på 

en marknad. Observera att icke-vinstdrivande verksamhet inte innebär att den är 

icke-ekonomisk. En helhetsbedömning av alla omständigheter i det aktuella fallet 

måste alltid göras för att avgöra om aktören i fråga bedriver ekonomisk 

verksamhet eller inte. Aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet betraktas 

som företag, vilket aktualiserar statsstödsreglerna.  

 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning--innovation/ansokningsblankett-webben.doc


11) Kan en aktör som bedriver icke-ekonomisk verksamhet alltid få stöd 
motsvarande 100% av sina stödberättigande kostnader i projektet?  

 

Inte alltid! Det beror först och främst på vad de ska göra i projektet. 

Energimyndigheten kan välja att bevilja en lägre stödandel än 100 % av aktörens 

stödberättigande kostnader i projektet, trots att sökanden är en aktör som endast 

bedriver icke-ekonomisk verksamhet. Se även fråga 17 gällande regler för OH-

kostnader. 

 

12) Ser ni positivt på att deltagande parter går in med samfinansiering i 
projektet?  

 

Ja, vi bedömer det då som att det finns ett större engagemang för projektet vilket 

också ökar möjligheten för nyttiggörande av forskningsresultaten. I vissa fall är 

det ett krav med samfinansiering, se den fullständiga utlysningstexten kap 6. 

 

       8) Vilka är de externa bedömarna? 

Energimyndigheten tar hjälp av en grupp med externa bedömare som agerar 

rådgivande kring de ansökningar som har kommit in. Bedömarna representerar 

de olika målgrupperna som kan söka dvs akademi, offentlig sektor och näringsliv 

och är experter inom sina respektive områden. Deras kompetens finns inom de 

forskningsområden som utlysningen täcker in. 

13)  Behöver projektmålen uttryckas som minskning i Kw/h och/eller 

CO2? 

Nej. Projektmålen ska i första hand vara formulerade på så sätt att det ska gå att 

förstå vad projektet ska resultera i (se den fullständiga utlysningstexten kap 5). 

Det kan röra olika effekter och om det är möjligt att beräkna Kw/h eller CO2-

utsläpp inom projektet kan detta med fördel ingå. Projektet bör vara uppdelat i 

både projektmål och effektmål, dvs vilka mål som förväntas uppfyllas inom 

projektets löptid samt vad det kan leda till för effekter på längre sikt. Det är 

viktigt att undvika mål som enbart kopplar till genomförande av en aktivitet. 

14) Kan projekten utgå ifrån ett befintligt projekt som ännu inte är 

avslutat? 

Energimyndigheten ser helst att etapp 1 är färdig innan beslut om etapp 2 kan 

fattas. Avsteg från detta kan göras i enstaka fall men sökanden måste motivera 

särskilt varför det behövs ett uppföljningsprojekt med hänvisning till hittills 

uppkomna resultat inom etapp 1.  

15) Kan man bifoga en mer utförlig budget till ansökan? 

Ja. Det finns en mall för utförligare budget som bör användas. Se utlysningssidan 

under Mer information, excelfil ”Kostnadsfördelning”.  



16) Vilka aktörer får ta upp sina indirekta kostnader/OH i ansökan? 

Energimyndigheten har riktlinjer gällande indirekta kostnader, se kapitel 6.2 i 

den fullständiga utlysningstexten. I korthet kan man säga att universitet och 

högskolor har möjlighet att få 100 % kostnadstäckning för indirekta kostnader, 

och forskningsinstitut (förutsatt att projektet bedrivs inom deras icke-ekonomiska 

verksamhet) och offentliga aktörer kan få 30 %. Företag kan inte få 

kostnadstäckning för indirekta kostnader.  

17) Kan ett företag få stöd motsvarande 100 % av sina stödgrundande 

kostnader i projektet? 

Nej ett företag kan inte få stöd med 100% i utlysningen. Se Förordning 

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

energiområdet för aktuella stödnivåer. Se även avsnitt 6.3.2 i den fullständiga 

utlysningstexten.  

18) Ni kopplar an mycket till forskning som jag förstår det. Hur bedöms 

en offentlig organisation i detta? (kommun, region, länsstyrelse)? Ser 

ni helst en samverkan mellan universitet och offentliga 

verksamheten inom ramen för ett projekt?  

Det är inget krav, men i och med att de projekt vi eftersöker måste kunna 

definieras som forskning så är det många offentliga aktörer som samverkar med 

ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut för att säkerställa att 

projektet lever upp till det. Beroende på vilken typ av projekt det är så är det 

vanligt att projektgruppen består av offentlig sektor och en eller flera parter ex 

akademi och/eller företag. 

  

19) Finns det någon begränsning för när projekt måste starta, ex inom 

ett antal månader efter att stödet beviljas? 

Vi har ingen officiellt uppsatt gräns, men det är önskvärt att projektet startar 

under hösten alternativt under början av nästa år. Det händer dock att vi 

godkänner att projekt startar senare. Nästa breda utlysning kommer preliminärt 

att öppna under början av 2022.  

  

20) Hur mycket stöd kan ett projekt få och vilket behov finns av 

samfinansiering av projektet från t.ex. industrin?  

Detta är utförligt beskrivet i den fullständiga utlysningstexten under avsnitt 6 och 

stöd till företag beskrivs särskilt under 6.3. 
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