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Projekttitel: 

Klimatneutrala  2030  

Projektfakta 

 

 

Sökande  organisation: 

Projektledare: 

   

     

Startdatum: 

Slutdatum:  

     

 

Total projektbudget (SEK): 

Varav sökt bidrag (SEK): 

Vi söker i följande våg:  

☐ Våg 1

☐ Våg 2

Någon av följande städer: Enköping, Göteborg, Järfälla, 
Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala eller Växjö 
Annan stad  

           Nyckelord: Ange 5–7 ord som man förväntas använda när man söker efter projektet.  

 

 

Publik projektbeskrivning 
Utlysning #8 Klimatneutrala städer 2030 2.0 

Projektansökan skickas till Energimyndigheten via e-kanalen. 
Den publika projektbeskrivningen kommer Viable Cities programledning och styrelse att ta 
del av. Om projektet beviljas kommer den att utgöra underlag för publicering på Viable Cities 
webbplats och i andra kanaler. Den ska alltså kunna spridas och publiceras fritt och ska 
därför inte innehålla konfidentiella eller känsliga uppgifter. 

När du klickar på skicka-knappen i slutet av dokumentet skickas uppgifterna till Viable Cities. 
Energimyndigheten vill ha formuläret som PDF. 

••• 

 

initiator:anna-lena.ekenryd@viablecities.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1bd06a400028457abb4bb1c382bae6a2



 

            

             

        

Projektsammanfattning 

Max 1000 tecken (inklusive blanksteg) – med fördel samma text som i ansökningsformuläret 
till Energimyndigheten. Beskriv särskilt hur projektet ska arbeta för att agera föregångare i 
att snabba på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer 2030.  



 Relevans för utlysningen  
 
Max 2000  tecken  (inklusive  blanksteg).   

• Beskriv era  planer  för  att  bygga  förmåga  för  att  påskynda  omställningen  till  den 

klimatneutrala  staden  år  2030  utifrån  stadens specifika  utmaningar  

• Beskriv hur  projektet  kommer  att  använda  sig  av  digitalisering  och 

medborgarengagemang  som  möjliggörare  i  omställningen. 

• Våg  1:  Beskriv hur  Klimatkontrakt  2030  kommer  att  fungera  som  centralt  instrument 

för  att  koordinera  och  stödja  systeminnovation 

• Våg  2:  Beskriv hur  projektet  planerar  att  politiskt  förankra  arbetet  med  projektet  och 

Klimatkontrakt  2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Samhällsnytta  

Max 2000  tecken  (inklusive  blanksteg).  Adressera  särskilt  nedan:  

 

 

• Beskriv hur insikter och lärdomar från arbetet med klimatomställning (inklusive 
Klimatkontrakt 2030) under vägs sprids till andra aktörer – såväl inom som 
utanför de kommunala strukturerna – som mobiliseras i stadens 
omställningsarbete

• Beskriv hur projektet bidrar till att skapa ett gott liv för alla i staden inom 
planetens gränser, inklusive aspekter kring genus, jämlikhet och mångfald.



 
    

Aktörskonstellation 
Lista projektets parter med kontaktperson och kontaktuppgifter.  



Övrig information 
Här finns utrymme att lägga till annan information. 

Bild 
Här kan du ladda upp en bild illustrerar projektet och vi har rätt att 
använda. Skriv fotografens namn (fotobyline) i rutan ovan. Storlek ca 1 MB. 
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