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Klimatklivet
Klimatklivet förstärks till 1,9 miljarder under 2021. Förutbestämda 

ansökningsperioder.
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Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Anna Thorsell (Energimyndigheten)

VEM? TILL VAD?

Alla typer av 

organisationer. Den 

som gör 

investeringen ska 

söka.

Investeringar som ger 

största klimatnytta (kg 

CO2 per krona)

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Inget maxbelopp. 

Ca. 40% av 

merkostnaden. Lite 

mer för SMF.

Sök via Länsstyrelsen

Info om förutsättningar 

och 

ansökningsperioder 

via Naturvårdsverket

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-klimatinvesteringsstod_ansokan-cfd&service_name=klimatinvesteringsstod_ansokan&skip.login=yes
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/
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Industriklivet
909 miljoner kronor 2022. Projekt som pågår till och med 2029. Sök när som helst 

under året med undantag av forsknings- och innovationsprojekt som har två 

ansökningsperioder under 2022. 
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Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Anna Thorsell (Energimyndigheten)

VEM? TILL VAD?

Industri/företag, 

universitet & 

forskningsinstitut.

Industrins omställning, 

negativa utsläpp genom 

bio-CCS eller åtgärder 

inom industrin som 

väsentligt bidrar till att 

minska samhällets 

växthusgasutsläpp.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

5-100% beroende på 

projektets karaktär. I 

princip inget 

maxbelopp.

Energimyndigheten

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/omraden-for-forskning/industri/industriklivet/
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Energifonden
Elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till 

Naturskyddsföreningens fonder. Pengarna används för att minska elproduktionens 

miljöpåverkan. 13 miljoner kronor beviljades ur Energifonden 2021.  Löpande ansökan.
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Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Pauline Antolak (Naturskyddsföreningen)

VEM? TILL VAD?

Alla organisationer. 

Krav på att sökande 

köper in el märkt 

med Bra Miljöval.

Minska 

elproduktionens 

miljöpåverkan, minska 

energianvändningen i 

bostäder, industrier 

eller andra lokaler.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

30% av kostnaden. 

Vanligen mellan 

300 000- 800 000 kr. 

Naturskydds-

föreningen

https://www.bramiljoval.se/exempelsida/
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Stadsmiljöavtal
I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 finns 1 miljard kronor per år till 

stadsmiljöavtalen. Förutsättningar för stöd är att genomföra motprestationer som bidrar till 

hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. 
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VEM? TILL VAD?

Kommuner och regioner Ökad andel 

persontransporter med 

kollektivtrafik eller 

cykeltrafik. Hållbara 

godstransportlösningar. 

Till 

genomförandekostnader.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Högst 50 procent av 

beviljade kostnaderna.

Sök via Trafikverket en 

gång per år under hösten.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelsen Skåne) och Anna-Karin Forseng (Trafikverket)

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/
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Elbusspremien
Ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Ansökan ska ske innan dess att 

bussarna har satts i trafik/beställts. Budget max 1 100 miljoner kr för 2022. Stödet beräknas 

finnas fram till 2024.

S
to

ra
 f

ö
re

ta
g

O
ff

e
n

tl
ig

a

S
M

F

VEM? TILL VAD?

Kollektivtrafik-

myndigheter,  

kommuner, 

trafikföretag 

Elbussar, laddhybrider, 

bränslecellsbussar och 

trådbussar med en 

transportkapacitet på 

mer än 14 

passagerare.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Högst 20% av 

elbussens inköpspris.

Sök via 

Energimyndigheten.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Peter Dädeby (Energimyndigheten)

http://www.energimyndigheten.se/elbusspremie


6

Klimatpremien
Ansökningar behandlas löpande. 

Budget är 345 miljoner för 2022. Stödet beräknas finnas fram till 2024.
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VEM? TILL VAD?

Företag, kommuner, 

regioner.

Köp av miljölastbilar, 

elektriska arbetsmaskiner 

och miljöarbetsmaskiner. 

Om fordonen finansieras 

via leasing godkänns 

finansiell leasing.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Högst 20 % av 

miljöfordonets inköpspris. 

Stödet får inte vara högre än 

40 % av den 

*stödberättigande 

kostnaden 

(* mellanskillnaden mellan 

miljöfordonet och 

motsvarande dieseldrivna 

fordon)

Sök via 

Energimyndigheten.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Peter Dädeby (Energimyndigheten)

https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/transporteffektivt-samhalle/klimatpremie/
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Regionala elektrifieringspiloter
545 miljoner kr under 2022 för att påskynda elektrifieringen av 

tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. Projekt kan löpa 2023 ut.
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VEM? TILL VAD?

Inga begränsningar 

som det ser ut nu.

Framförallt 

laddinfrastruktur för 

tunga fordon och  

vätgastankning.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Ej bestämd än. Sök via 

Energimyndigheten*

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Gustaf Länn (Energimyndigheten)

*Obs. Stödet till regionala elektrifieringspiloter kan 

inte sökas än. Det beror på att förordningen från 

Regeringskansliet ännu inte är beslutad. 

Förordningen har varit ute på remiss med svarsdatum 

15 oktober 2021. Energimyndigheten har haft en 

arbetsgrupp sammansatt av olika experter som jobbat 

med ett remissyttrande. Förutsatt att beslut om 

förordningen har fattats så planerar 

Energimyndigheten att öppna en utlysning för 

regionala elektrifieringspiloter under kvartal 1, 2022.

https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/energieffektiva-och-fossilfria-fordon-och-transporter/regionala-elektrifieringspiloter/
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Energi- och klimatrådgivning (EKR)
Kommuner kan söka medel för att tillhandahålla energi-och klimatrådgivning. Det är en kostnadsfri och kommersiellt 

oberoende tjänst riktat till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning sker målgruppsriktat 

inom nationella insatsprojekt. Rådsökande får stöd främst via telefon och e-post.
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VEM? TILL VAD?

Kommuner och 

kommunsamarbeten.

Kommunal energi- och 

klimatrådgivning som är 

teknikneutral och lokalt 

anpassad till 

målgrupperna hushåll, 

företag, brf och 

organisationer. 

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Beroende på 

målgruppens storlek i 

respektive kommun är 

bidraget 50 000 -

2 milj. kr. Varje ansökan 

ska omfatta minst en 

halvtids EKR-tjänst.

Sök hos Energi-

myndigheten. 

Ansökningsperioden för 

2021-2022 stängde i mars 

2021. Nästa ansökan 

2023.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) & Liv Balkmar (Energimyndigheten)

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-och-uppdrag/kommunal-energi-och-klimatradgivning/
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Utmaningsdriven innovation
Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering.

För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget.

Programmet kommer att finansiera steg 3 i ytterligare 3 utlysningar under 2022 och 2021.

Programmet kan komma att ändras, eventuella uppdatering hittar man via vinnova.se/udi
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VEM? TILL VAD?

Bygger på aktiv samverkan 

mellan olika aktörstyper och 

innehåller de organisationer 

som behöver vara med för att 

projektet ska bli 

framgångsrikt.

Har ett jämställt projektteam. 

Lösa samhällsutmaningar 

som kräver bred samverkan. 

Lösningarna ska bidra till de 

globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Steg 1 – max. 500 000 kr.

Steg 2 – max. 10 miljoner 

kr.

Steg 3 – max. 20 miljoner 

kr. 

Sök via Vinnova

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) Och Jens Von Axelsson (Vinnova)

https://www.vinnova.se/m/utmaningsdriven-innovation/
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Hållbart samhällsbyggande
Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande finansierar forskning och innovation som kan bidra 

till ett transformativt och hållbart samhällsbyggande. Forskningsprogrammet grundar sig i ett regeringsuppdrag till 

Formas och sträcker sig från 2017 till 2026. Cirka 130 miljoner kr per år. Programmets satsningar och inriktning vägleds 

av en strategisk agenda i vilken tematiska mål för programmet identifieras. 
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VEM? TILL VAD?

Akademi, offentlig och 

privat sektor samt 

organisationer. Beroende 

på utlysning.

Projekt som tar fram 

kunskap för nya lösningar 

inom samtliga 

samhällssektorer och bidrar 

till att skapa ett säkert, 

tryggt, hållbart och 

inkluderande samhälle.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Stor variation beroende 

på utlysning. 

Aktuella och kommande 

utlysningar

Senast reviderad 22-01-21 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Jon Loit (Formas)

https://www.formas.se/samhallsbyggande
https://formas.se/download/18.464f1e6517dc281eb12193b3/1641999871224/r6-2021-forskning-for-ett-transformativt-och-hallbart-samhallsbyggande.pdf
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Almi Invest Greentech Fund S
M

F

VEM? TILL VAD?

Innovativa företag 

med gröna 

produkter eller 

lösningar.

Riskkapital till 

innovativa företag för 

att minska utsläpp av 

växthusgaser.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Upp till 30 miljoner 

per bolag.

Kontakta Almi för mer 

information.

Senast reviderad 22-01-25 av Hanna Savola (Länsstyrelsen Skåne) och Boris Gyllhamn (Almi Invest)

https://www.almi.se/en/almi-invest/


REGIONALA FÖRETAGSSTÖD
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Regionalt investeringsstöd (RIS) till SMF
Delfinansiera investeringar i delar av landet, dvs. Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, 

Jämtlands och Dalarnas län med undantag av större tätorter.
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VEM? TILL VAD?

SMF i främst 

Norrbotten, 

Västerbotten, 

Västernorrlands, 

Jämtlands och Dalarnas 

län (ej tätorter). 

Särskilda villkor för 

stora företag.

Materiella och 

immateriella tillgångar. 

Investeringen ska vara 

tillväxtinriktad och bidra 

till en hållbar utveckling 

för företaget och den 

aktuella regionen.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Maximalt 35 procent av 

den godkända 

investeringen.

Regioner handlägger 

stödet. Ansök via 

minansökan. 

Mer information om 

villkor.

Senast reviderad 22-01-21 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Tobias Gavelin (Region Västerbotten)

https://minansokan.se/ma2020client/#/home
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-01-07-regionalt-investeringsstod.html
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Innovationscheck
En möjlighet för små- och medelstora företag som är i ett tidigt skede av en nyskapande 

produkt/tjänst.
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VEM? TILL VAD?

Små och medelstora 

företag

Kostnader för 

utveckling av en 

innovativ tjänst eller 

produkt.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

50% av godkända 

kostnader, max. 50 

000 kr (godkända 

kostnader kan vara 

max 100 000 kr)

Regioner handlägger 

stödet. Sök via 

minansokan. Kontakta 

din region för mer 

information.

Senast reviderad 22-01-21 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Tobias Gavelin (Region Västerbotten)

https://minansokan.se/ma2020client/#/home
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Innovationsbidrag
Ett stöd på upp till 1,2 mkr som kan lämnas till mikro-, små- och medelstora företag som 

utvecklar en innovativ produkt/tjänst.

S
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VEM? TILL VAD?

Små och medelstora 

företag

Utvecklingen av 

innovativa tjänster eller 

produkter (ej enbart 

energi och klimatfokus) 

som bedöms ha 

förutsättningar för 

långsiktig lönsamhet.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Maximalt 45 procent av 

godkända kostnader 

(max. 

1 200 000 kr per företag 

och projekt)

Regioner handlägger 

stödet. Sök via 

minansokan. Kontakta din 

region för mer 

information.

Senast reviderad 22-01-21 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Tobias Gavelin (Region Västerbotten)

https://minansokan.se/ma2020client/#/home
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Särskilt investeringsstöd & stöd till 

företagsutveckling

S
M

F

VEM? TILL VAD?

Små och medelstora 

företag

Både hårda och mjuka inv

esteringar (tex 

byggnader/anläggningar, 

maskiner/inventarier, köp 

av tjänster, 

marknadsföring, 

digitalisering, 

produktutveckling, 

licenser)

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Max € 200 000 

(ekvivalenter i kr). 

Stödandelen varierar 

mellan 25-50% 

beroende på geografi.

Via minansökan. Mer info 

från regionalt 

utvecklingsansvarig aktör 

i ditt län. Exempelvis här. 

Senast reviderad 22-01-21 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Tobias Gavelin (Region Västerbotten)

https://minansokan.se/ma2020client/#/home
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/sarskilt-investeringsstod-och-stod-till-foretagsutveckling-hjalper-ditt-foretag-att-vaxa
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/innovationsbidrag-hjalper-nytankaren


Energimyndigheten satsar årligen ca 1,5 miljarder kronor på 

forskning och innovation, varav ca 160 miljoner kronor går 

till att stötta kommersialisering av innovationer med stor 

potential att ställa om energisystemet.

FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSTÖD 

INOM ENERGIOMRÅDET
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Konceptutveckling av energi-innovationer 

med affärsfokus

En del av Energimyndighetens olika 

”Forsknings- och innovationsstöd inom energiområdet”

Energimyndigheten öppnar utlysningarna två gånger per år.

Jag har en 

affärsidé
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VEM? TILL VAD?

Företag Stöd till affärsidéer, 

test och lansering

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Högst 250 000 kr. 

Inget krav på 

medfinansiering.

Sök via 

Energimyndigheten

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelsen) och Gustaf Länn (Energimyndigheten)

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/stod-till-affarsideer-test-och-lansering/jag-har-en-affarside/?currentTab=1#mainheading
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Verifiering av energi-innovationer

En del av Energimyndighetens olika 

”Forsknings- och innovationsstöd inom energiområdet”

Energimyndigheten öppnar utlysningarna två gånger per år.

Jag vill 

testa min 

innovation
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S
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F

VEM? TILL VAD?

Företag Verifiering av nya innovativa 

produkter och tjänster som 

har ett tydligt affärsfokus 

och potential att påtagligt 

bidra till omställningen av 

energisystemet. Även för 

tjänstesektorn och för icke-

traditionella energi-

innovationer.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Bidrag med högst 

2 000 000 kronor, med krav 

på medfinansiering som 

motsvarar minst 

55 procent av projektets 

totala kostnad.

Sök via Energimyndigheten

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelsen) och Gustaf Länn (Energimyndigheten)

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/stod-till-affarsideer-test-och-lansering/jag-vill-testa-min-innovation/?currentTab=1#mainheading
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Industriell verifiering och kommersialisering

En del av Energimyndighetens olika 

”Forsknings- och innovationsstöd inom energiområdet”

På grund av att antalet intresseanmälningar/ansökningar för detta stöd under en längre tid varit högt i 

förhållande till tillgängliga personella resurser. Obs. tas inte för närvarande emot ytterligare 

intresseanmälningar.

Jag vill 

testa min 

innovation

S
M

F

VEM? TILL VAD?

Företag Industriell verifiering och 

kommersialisering av nya 

energiinnovationer, inklusive 

pilot- och 

demonstrationsprojekt, som 

har potential att påtagligt 

bidra till omställningen av 

energisystemet.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Företag med kapitalbehov 

från cirka 2 miljoner kronor, 

med krav på 

medfinansiering som 

motsvarar minst 55 procent 

av projektets totala kostnad.

Sök via Energimyndigheten

(obs. tas inte för närvarande 

emot ytterligare 

intresseanmälningar).

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelsen) och Gustaf Länn (Energimyndigheten)

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/stod-till-affarsideer-test-och-lansering/jag-vill-testa-min-innovation/?currentTab=2#mainheading
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Internationaliseringsstöd

En del av Energimyndighetens olika 

”Forsknings- och innovationsstöd inom energiområdet”

Sex prioriterade marknader. Kina, Indien, Indonesien, Tyskland, Storbritannien och USA, men 

även aktiviteter i exportstrategins övriga länder. 

Jag vill 

lansera mitt 

företag 

internationellt

S
M

F

VEM? TILL VAD?

Små och medelstora 

företag

Stöd till små- och 

medelstora företag 

(SMF) med innovativa 

energilösningar att nå 

ut i världen. 

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Ej specificerat. Sök via 

Energimyndigheten

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelsen) och Gustaf Länn (Energimyndigheten)

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/stod-till-affarsideer-test-och-lansering/jag-vill-lansera-mitt-foretag-internationellt/
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Plattformar för internationalisering

En del av Energimyndighetens olika 

”Forsknings- och innovationsstöd inom energiområdet”

En satsning med plattformar för internationalisering och främjande av innovationer med 

energirelevans. Ansökningstiden är stängd.
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VEM? TILL VAD?

En innovationsmiljö 

som är en förankrad 

nod i – tillsammans 

med andra aktörer 

som är en del av -

det regionala 

innovationssystemet

Fokus på två 

temaområden: 

bioenergi och hållbar 

sjukvård.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Ej specificerat. Information om de två 

pågående satsningar

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelsen) och Gustaf Länn (Energimyndigheten)

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/stod-till-affarsideer-test-och-lansering/plattformar-for-internationalisering/
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Transporteffektivt samhälle
Stödjer forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till att åstadkomma 

ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. 

En till två utlysningar per år 2021-2024. Utlyser ca. 45 MSEK årligen
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VEM? TILL VAD?

Akademi, institut, offentlig 

sektor och näringsliv.

Transporteffektiv 

samhällsplanering. 

Hållbara mobilitets- och 

transportlösningar. 

Energieffektivisering av 

befintliga transportlösningar. 

Överflyttning av transporter 

till energieffektivare trafikslag.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Ofta 2-7 miljoner i sökt 

stöd. Stödnivå beror på typ 

av aktör. Universitet och 

högskola kan få 100%

Energimyndigheten

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Adam Mickiewicz (Energimyndigheten)

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/omraden-for-forskning/transporter/transporteffektivt-samhalle/
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E2B2
Det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt 

byggande och boende. 
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VEM? TILL VAD?

Forskare och 

samhällsaktörer 

tillsammans

Ta fram kunskap, metoder 

och verktyg för effektivare 

energianvändning och för 

att utveckla byggandet och 

boendet i samhället.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Stöd har varierat från 100 

000 – 6 miljoner kr.  

Projekten får oftast mellan 

50-100% av 

stödberättigade kostnader.

Här finns information om 

aktuella utlysningar.

Senast uppdaterad 22-01-20 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Anna Land (IQ Samhällsbyggnad)

https://www.e2b2.se/om-oss/utlysningar/
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Spara och bevara
Forskningsprogram där kulturvård och modern teknik möts i syfte att kunna 

energieffektivisera äldre bebyggelse på ett varsamt sätt. Programmet ökar kunskapen om 

energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 50 miljoner kr avsatta för perioden 2019-2024. 
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VEM? TILL VAD?

Akademi, institut, offentlig 

sektor och näringsliv.

Utveckla och förmedla 

kunskap och tekniklösningar 

som bidrar till 

energieffektivisering

utan att värden och 

inventarier förstörs eller 

förvanskas.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Olika stödnivåer medges 

för olika aktörer och typer 

av forskningsprojekt.

Energimyndigheten. 

Centrum för 

Energieffektivisering i 

Kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader är koordinator.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Tomas Lennartsson (Energimyndigheten)

http://www.sparaochbevara.se/
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Design för energieffektiv vardag
Detta forsknings- och innovationsprogram omfattar 120 mil. kr under 2018-2024. 

Programmet ska bidra till energisystemet omställning. Programmet finansierar tvärvetenskaplig forskning som utgår från 

individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi, design och beteende för att ta fram nya affärsmodeller, 

kunskap, produkter och tjänster. En till två utlysningar per år. 
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VEM? TILL VAD?

Alla aktörer, som kan bidra till 

programmets mål. Projekt där 

olika typer av nationella och 

internationella aktörer (företag, 

akademi och forskningsinstitut) 

samverkar ses som positivt.

Kunskap och kompetens.

Innovation och teknik för 

resurseffektivitet.

Mer info.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Olika stödnivåer för olika 

aktörer

Utlysningar Programmet 

drivs av Energimyndigheten 

med Stiftelsen Svensk 

Industridesign (SVID) som 

koordinator.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Mona Wärdell (SVID) 

https://designforenergi.se/home/utlysningar/vad-kan-vi-fa-stod-for/
https://designforenergi.se/home/utlysningar/vad-kan-vi-fa-stod-for/
https://designforenergi.se/home/utlysningar/
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EELYS - Energieffektivisering inom 

belysningsområdet
Programmet ska skapa utveckling och spridning av nya och effektiva belysningslösningar där ljuskällor ingår i ett 

större system med smart styrning och kontroll. 100 miljoner kronor, fördelade över åren 2017 till och med 2024. 
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VEM? TILL VAD?

Alla aktörer som kan 

bidra till programmets 

mål

Forsknings- eller 

utvecklingsprojekt som 

bidrar till 

energisystemets 

omställning. Mer info.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Stödnivåerna varierar 

för olika aktörer.

Energimyndigheten 

utlyser medel.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Christoffer Tjärnberg (Energimyndigheten)

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-energieffektivisering-inom-belysning/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/omraden-for-forskning/bostader-och-bebyggelse/program/eelys-belysningsprogrammet/om-programmet/
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MESAM Människa, Energisystem & Samhälle

Programmet Människa, Energisystem och Samhälle (MESAM) är en satsning på 

utmaningsorienterad forskning som bidrar med nya insikter om energi- och klimatfrågornas komplexa samspel och 

motsättningar med andra samhällsfrågor. Nästa utlysning beräknas tidigast vid slutet av 2022.
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VEM? TILL VAD?

Främst forskare vid universitet 

och högskolor.

Människor i energisystem. 

Perspektiv på energisystem. 

Energi- och klimatpolitik.

Programmet välkomnar särskilt 

ansatser inom tvärvetenskap, 

samhällsvetenskap och 

humaniora. 

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

2 – 6 miljoner kronor i beviljat 

stöd från Energimyndigheten. 

Högsta tillåtna stöd är 9 

miljoner kronor per projekt. 

Energimyndigheten utlyser 

medel

Senast uppdaterad 22-01-20 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Marie Claesson (Energimyndigheten)

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/omraden-for-forskning/energisystemen-i-samhallet/manniska-energisystem-och-samhalle/
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Forskarskola energisystem (FoES)
En del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området "Energisystemen i 

samhället". Programmet "Forskarskolan Energisystem" etapp 2 utgör för perioden 

2017–2024 en sammanhållen satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av 

energisystemen.
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VEM? TILL VAD?

Högskolor och universitet Vetenskaplig forskning kring 

komplexa samband som rör 

energisystemens utveckling. 

Utförs i tvärvetenskapliga 

doktorandprojekt om två-tre 

doktorander med tillhörande 

seniora handledare.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Projektförslag som 

studerar energisystemen 

och omfattar två till tre 

doktorander för fyra års 

studier.

Energimyndigheten utlyser 

medel

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Viveca Sjöstedt (Energimyndigheten)

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/omraden-for-forskning/energisystemen-i-samhallet/forskarskola-energisystem-foes/


Energimyndigheten



EU-STÖD
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Lokalt ledd utveckling genom LEADER

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal 

utveckling av sin bygd inom ett av Sveriges 53 Leader-områden.
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VEM? TILL VAD?

Organisationer, 

föreningar, företag 

och myndigheter som 

bidrar till att främja 

den lokala 

utvecklingen.

Samordnade aktiviteter 

för ekonomisk 

utveckling på 

landsbygden.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Man kan få stöd till 

upp till 100% av 

stödberättigade 

kostnader. Varje 

område har en egen 

strategi.

Lokala 

utvecklingsgrupper/ 

Leader kontor. Lista 

över dessa finns på 

Jordbruksverkets 

hemsida.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/lokaltleddutvecklinggenomleader/lokaltleddutveckling20142020/godkandaleaderomraden.4.37e9ac46144f41921cd21299.html
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Landsbygdsprogrammet
2021-2022 är en övergångsfas från det gamla programmet. Det nya programmet är under 

beredning. Planen är att det nya programmet startar 1 januari 2023. 
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VEM? TILL VAD?

Huvudsakligen företagare 

i landsbygden. 

Miljöersättningar och –

investeringar samt 

samarbeten.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Miljöersättningarna (t.ex

odling av mellangrödor för 

att öka kolinlagringen) 

betalas ut per ha. 

Investeringar till förnybar 

energi (40%) max 1-2 milj. kr. 

Våtmarker (40% av 

investeringen) 200 000-400 

000 kr per ha.

Sök via Länsstyrelserna.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola och Berit Löfgren (Länsstyrelserna) 

http://www.lansstyrelsen.se/
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Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden (ERUF)
Just nu pågår arbetet med att förbereda programperioden 2021-2027. Samtidigt pågår programperioden 2014-

2020. De sista projekten som beviljats pengar i programperioden 2014-2020 avslutas nämligen 2023. Det innebär 

att två programperioder i praktiken är igång samtidigt

VEM? TILL VAD?

Flera aktörer kan 

tillsammans söka medel.

Omställning i pandemin  

(resterande medel i 

nuvarande programperiod), 

och insatser för ett ”grönare 

och koldioxidsnålare” Europa i 

nya program.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Stöd varierar från 400 000 kr 

(förstudier) till flera miljoner 

kr. Generellt sett krav på 

50% egen medfinansiering 

(i nya program 60%).

Sök via Tillväxtverkets

*regionalkontor

*Dessa finns i Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, 

Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland och öarna samt 

Skåne Blekinge. Dessutom finns det ett nationellt regionalfondsprogram.
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Senast uppdaterad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Jonas Örtqvist (Tillväxtverket)

https://tillvaxtverket.se/eu-program.html
https://tillvaxtverket.se/eu-program/nationella-regionalfondsprogrammet.html
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Interreg-program

VEM? TILL VAD?

Flera aktörer från 

olika länder ska 

tillsammans söka 

medel.

Projekt som bidrar till 

energiomställningen

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Olika beroende på 

program.

Söks via olika 

programkontor (se 

listan till höger)
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PROGRAMKONTOR

Baltic Sea Region: Hela Sverige. 

Obs. Svenska institutet beviljar stöd till projektinitiering i Östersjöregionen

Botnia-Atlantica: Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs 

län i Sverige. 

Aurora (Nord): Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del av 

Dalarna län i Sverige. 

Kolarctic: Norrbotten. 

Northern Periphery and Arctic: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens samt Norrbottens län i 

Sverige. 

Sverige-Norge: Jämtlands, Västernorrlands, Värmlands, Dalarnas och Västra Götalands län i Sverige. 

Central Baltic: Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, 

Västermanland och Örebro län i Sverige. 

Öresund-Kattegat-Skagerrak: Halland, Västra Götaland och Region Skåne i Sverige. 

North Sea Region: Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län i Sverige. 

Baltic Sea Region: Hela Sverige. 

South Baltic: Kalmar län, Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län i Sverige. 

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola

http://eufonder.se/interreg/interreg-baltic-sea-region.html
https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering/
http://eufonder.se/interreg/interreg-nord.html
https://eufonder.se/interreg/kolarctic-eni-cbc.html
http://eufonder.se/interreg/northern-periphery-and-arctic.html
http://eufonder.se/interreg/interreg-sverige-norge.html
http://eufonder.se/interreg/interreg-central-baltic.html
http://eufonder.se/interreg/interreg-oresund-kattegat-skagerrak.html
http://eufonder.se/interreg/interreg-north-sea-region.html
http://eufonder.se/interreg/interreg-baltic-sea-region.html
http://eufonder.se/interreg/interreg-south-baltic.html
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Fonden för rättvis omställning
Startas upp 2022 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 

156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering. Ska fokusera på de industrier och regioner som 

har störst koldioxidutsläpp i landet. 
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VEM? TILL VAD?

Stålindustrin i Norrbotten, 

mineralindustrin på Gotland, 

raffinaderier och kemiindustri 

i Västra Götaland samt 

metallindustrin i 

Västerbotten.

Investeringar i ny klimatsmart 

och resurseffektiv teknik i 

föreslagna regioner, de 

utpekade industrierna och dess 

värdekedjor.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Just nu ser regeringen och 

EU-kommissionen över 

Tillväxtverkets förslag på 

omställningsplaner för 

regionerna.

Tillväxtverket

Senast reviderad 21-01-17 av Hanna Savola

https://tillvaxtverket.se/eu-program/fonden-for-en-rattvis-omstallning.html
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Innovation Fund

Sammanlagt ca. € 10 miljarder (beroende på koldioxidpriset) 2020-2030.

VEM? TILL VAD?

Innovativa uppstart och 

företag. 

Kommersiell 

demonstration av 

koldioxidsnål teknik, ink. 

CCU, CCS, innovativ 

förnybar 

energiproduktion, 

koldioxidsnål teknik i 

energi-intensida

industrier.,  

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

60% av godkända 

kostnader.

Mer information på EU 

kommissionens hemsida.
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CCU = Carbon capture and utilisation

CCS = Carbon capture and storage

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
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EU Life

€5,4 miljarder 2021-2027. €1,9 miljarder av dessa medel är dedikerade åt klimatprojekt.
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VEM? TILL VAD?

Flera aktörer från olika 

länder ska tillsammans 

söka medel.

Natur och biodiversitet, 

cirkulär ekonomi och 

livskvalitet, minskad 

klimatpåverkan & 

klimatanpassning, ren 

energitransition

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Totalbudgeten 

varierar från 

€ 500 000 till 

€ 5 miljoner.

Mer information på EU 

kommissionens 

hemsida.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola

https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Horisont Europa
EU:s ramprogram för forskning och innovation. Den första strategiska planen 2021-2024 

har särskild fokus på Globala utmaningar & europeisk industriell konkurrenskraft. Till detta kopplas missioner inom bl.a. 

klimatanpassning (inkl. samhällsomställning), Klimatneutrala och smarta städer samt Hälsosam jord och mat.
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VEM? TILL VAD?

Enskilda aktörer, 

samarbetsprojekt 

mellan olika aktörer, 

ink. civilsamhället.

Uppfylla visioner om ett 

välmående, rättvist och 

hållbart samhälle. Bidra till 

grön tillväxt och 

konkurrenskraft, bekämpa 

klimatförändringen och verka 

för hållbar utveckling.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Varierar för olika delar i 

programmet. 

Regelverket hittar du 

här.

Mer information och 

kontaktuppgifter för stöd 

hittar du på Vinnovas 

webbplats

Medel sökes sedan från 

EU.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Gwendolyn Schaeken (Vinnova)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/soka-finansiering/
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JPI Urban Europe

”The knowledge hub for urban transitions.”
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VEM? TILL VAD?

Näringsliv, städer och 

akademi.

Tvärvetenskapliga 

projekt som bidrar till 

den gröna 

omställningen i städer. 

Urbana innovationer 

och teknisk utveckling.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Varierar. Ofta 10-20 

miljoner kr.

Här hittar du mer 

information om 

utlysningar.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/intro/
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EIT InnoEnergy
Koldioxidfri Europa 2050 genom ledarskap inom tre industriella allianser: European Battery Alliance (EBA) 

för energilagring i batterier, European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) för grön vätgas, och 

European Solar Initiative (ESI) för solceller.
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VEM? TILL VAD?

Ett företag eller en entreprenör 

som har en businessidé och vill 

starta upp ett företag.

Energi relaterade projekt och 

investeringar. Förnyelsebar 

energi, hållbara städer och 

byggnader, smarta elnät, energi 

för en cirkulär ekonomi, energi 

för transport och mobilitet.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Från 100 000 EUR i 

såddfinansiering till upp till 10 

millioner EUR i senare steg. 

Högre belopp i specialfall. 

Vanligtvis kring 500 000 EUR. 

Medfinansiering önskvärt men 

inte ett krav.

Här hittar du mer information 

om utlysningar.

Senast reviderad 22-01-28 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Ingvar Eriksson (InnoEnergy)

https://www.innoenergy.com/


STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

Strategiska innovationsprogram gör att forskare, näringsliv och offentlig verksamhet enklare kan 

samarbeta för att utveckla innovationer i prioriterade områden. Programmen skapar öppna 

utlysningar för innovationer och fungerar som noder där olika parter kan samarbeta. Det finns för 

närvarande 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. De får stöd från Vinnova, 

Energimyndigheten och Formas.

https://www.vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram/
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RE:Source
Ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. 

Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas uppdraget att driva programmet. 
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VEM? TILL VAD?

Alla organisationer 

som kan bidra till 

mer hållbar 

resursanvändning 

och en mer cirkulär 

ekonomi

Projekt som vill utveckla 

ekonomiskt gångbara 

lösningar som bidrar till 

mer hållbar 

resursanvändning och en 

mer cirkulär ekonomi.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Upp till 8 MSEK per 

projekt

Här kan du se aktuella 

utlysningar

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Elin Larsson (RI.SE)

https://resource-sip.se/projekt/utlysningar/
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Smart built environment
Ett strategiskt innovationsprogram som stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete i syfte att 

bidra till ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart (40 % minskad miljöpåverkan i nybyggnad och 

renovering till 2030). En större utlysning årligen nov till feb. Kompletteras med mindre utlysningar om innovationsidéer 

200 000 - 400 000 kr i stöd.
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VEM? TILL VAD?

Samhällsbyggande 

aktörer, minst en 

behovsägare och minst 

två partners.

Utlysningsprojekt. 

Strategiska projekt som 

initieras av 

programstyrelsen.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

1 - 4 miljoner i stöd.

(Innovationsidéer 200 

000 – 400 000 i stöd). 

Minst 50% 

medfinansiering. 

Söks genom Formas. 

Mer information finns 

här.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Olle Samuelsson (IQ Samhällsbyggnad)

https://www.smartbuilt.se/utlysningar/
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ViableCities
Ett strategiskt innovationsprogram vars mission är att snabba på omställningen till 

klimatneutrala städer till 2030. 40 miljoner per år.
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VEM? TILL VAD?

Ett konsortium där 

partners från akademi, 

offentlig sektor, näringsliv 

och idéburna 

organisationer ska ingå.

Projekt som stärker Sveriges 

roll inom utvecklingen av 

smarta hållbara städer 

genom att bygga på landets 

styrkor inom 

forskning, innovation och 

entreprenörskap.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Tre åriga projekt med en 

totalbudget på ca 5-10 

miljoner kr.

I genomsnitt krävs 50% 

medfinansiering.

Här finns information om 

aktuella utlysningar.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola

https://www.viablecities.se/aktuella-utlysningar
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InfraSweden2030
Ett strategiskt innovationsprogram som erbjuder finansiering för innovationsprojekt som 

utvecklar transportinfrastrukturen.  
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VEM? TILL VAD?

Samverkan mellan företag, 

organisationer, högskolor 

och andra nyckelaktörer i 

infrastrukturbranschen. 

Återkommande utlysningar 

brett inom fältet eller 

finansiering till ett mindre 

antal projekt inom 

strategiskt viktiga områden 

för transportinfrastruktur.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Upp till 1 MSEK bidrag för små 

projekt (max 12 månader) och 

upp till 4-5 MSEK bidrag för 

stora projekt (max 36 

månader)”. 

Medfinansieringskravet är 

50%.

Här finns information om 

aktuella utlysningar.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Fredrick Lekarp (InfraSweden 2030)

https://www.infrasweden2030.se/utlysningar/
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Bioinnovation
Ett strategiskt innovationsprogram och en branschöverskridande satsning för att 

utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar 

råvara. Programmet beräknas pågå till 2026. 

S
to

ra
 f

ö
re

ta
g

A
k
a
d

e
m

i

Id
e
e
ll
a

S
M

F

O
ff

e
n

tl
ig

a

VEM? TILL VAD?

Oftast forskningsinstitut och 

företag i samarbete men även 

offentlig sektor.

Tematiska utlysningar och ett 

snabbspår för hypotesprövningar i 

två steg där en idé för biobaserad 

utveckling kan utvecklas i två steg. 

Hypotesprövning erbjuds också 

under 2022 till offentliga aktörer 

som vill genomföra 

innovationsupphandling. 

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Hypotesprövning i två steg. 

Steg 1: upp till 500 000 kr. 

Steg 2: 2-3 milj. Kr. Tematiska 

utlysningar 4-6 miljoner kr. 

Generellt 50% 

medfinansieringskrav.

Här finns information om 

aktuella utlysningar.

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Linda Larsson (Skogsindustrierna)

https://www.bioinnovation.se/utlysningar-bioinnovation/
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Drive Sweden
Ett Strategiskt innovationsprogram som driver utvecklingen mot hållbara 

mobilitetslösningar för människor och gods. Tillsammans utvecklar och demonstrerar vi effektiva, 

uppkopplade och automatiserade transportsystem som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla.
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VEM? TILL VAD?

Projektkonsortier. 

Minst två parter, varav 

en från näringsliv eller 

offentlig aktör.

Innovativa projekt och 

lösningar som bidrar till 

Drive Swedens vision 

och mål.

HUR MYCKET? FRÅN VEM?

Bidrag upp till 4 milj. kr 

per projekt. 

Finansieringstid max 24 

månader. Medfinansiering 

ska uppgå till 50 procent 

för projektet som helhet.

Utlysningar

Senast reviderad 22-01-17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Malin Andersson (Drive Sweden Programme Office)

https://www.drivesweden.net/utlysningar
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	Klimatklivet
	Klimatklivet
	Klimatklivet
	Klimatklivet


	Klimatklivet förstärks till 1,9 miljarder under 2021. Förutbestämda 
	Klimatklivet förstärks till 1,9 miljarder under 2021. Förutbestämda 
	Klimatklivet förstärks till 1,9 miljarder under 2021. Förutbestämda 
	ansökningsperioder.
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	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
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	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Anna Thorsell (Energimyndigheten)


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Alla typer av 
	Alla typer av 
	Alla typer av 
	Alla typer av 
	Alla typer av 
	organisationer. Den 
	som gör 
	investeringen ska 
	söka.



	Investeringar som ger 
	Investeringar som ger 
	Investeringar som ger 
	Investeringar som ger 
	största klimatnytta (kg 
	CO
	2 
	per krona)




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Inget maxbelopp. 
	Inget maxbelopp. 
	Inget maxbelopp. 
	Inget maxbelopp. 
	Inget maxbelopp. 

	Ca. 40% av 
	Ca. 40% av 
	merkostnaden. Lite 
	mer för SMF.



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Länsstyrelsen
	Länsstyrelsen
	Span

	Info om förutsättningar 
	och 
	ansökningsperioder 
	via 
	Naturvårdsverket
	Naturvårdsverket
	Span







	Industriklivet
	Industriklivet
	Industriklivet
	Industriklivet


	909 miljoner kronor 2022. Projekt som pågår till och med 2029. Sök när som helst 
	909 miljoner kronor 2022. Projekt som pågår till och med 2029. Sök när som helst 
	909 miljoner kronor 2022. Projekt som pågår till och med 2029. Sök när som helst 

	under året med undantag av forsknings
	under året med undantag av forsknings
	-
	och innovationsprojekt som har två 
	ansökningsperioder under 2022. 
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	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Anna Thorsell (Energimyndigheten)


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Industri/företag, 
	Industri/företag, 
	Industri/företag, 
	Industri/företag, 
	Industri/företag, 
	universitet & 
	forskningsinstitut.



	Industrins omställning, 
	Industrins omställning, 
	Industrins omställning, 
	Industrins omställning, 
	negativa utsläpp genom 
	bio
	-
	CCS eller åtgärder 
	inom industrin som 
	väsentligt bidrar till att 
	minska samhällets 
	växthusgasutsläpp.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	5
	5
	5
	5
	5
	-
	100% beroende på 
	projektets karaktär. I 
	princip inget 
	maxbelopp.



	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Span







	Energifonden
	Energifonden
	Energifonden
	Energifonden


	Elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till 
	Elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till 
	Elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till 
	Naturskyddsföreningens fonder. Pengarna används för att minska elproduktionens 
	miljöpåverkan. 13 miljoner kronor beviljades ur Energifonden 2021.  Löpande ansökan.


	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Pauline 
	Antolak
	(Naturskyddsföreningen)


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Alla organisationer. 
	Alla organisationer. 
	Alla organisationer. 
	Alla organisationer. 
	Alla organisationer. 
	Krav på att sökande 
	köper in el märkt 
	med Bra Miljöval.



	Minska 
	Minska 
	Minska 
	Minska 
	elproduktionens 
	miljöpåverkan, minska 
	energianvändningen i 
	bostäder, industrier 
	eller andra lokaler.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	30% av kostnaden. 
	30% av kostnaden. 
	30% av kostnaden. 
	30% av kostnaden. 
	30% av kostnaden. 
	Vanligen mellan 
	300 000
	-
	800 000 kr. 



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Naturskydds
	-
	föreningen
	Span







	Stadsmiljöavtal
	Stadsmiljöavtal
	Stadsmiljöavtal
	Stadsmiljöavtal


	I den nationella planen för transportsystemet 2018
	I den nationella planen för transportsystemet 2018
	I den nationella planen för transportsystemet 2018
	–
	2029 finns 1 miljard kronor per år till 
	stadsmiljöavtalen. Förutsättningar för stöd är att genomföra motprestationer som bidrar till 
	hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Kommuner och regioner
	Kommuner och regioner
	Kommuner och regioner
	Kommuner och regioner
	Kommuner och regioner



	Ökad andel 
	Ökad andel 
	Ökad andel 
	Ökad andel 
	persontransporter med 
	kollektivtrafik eller 
	cykeltrafik. Hållbara 
	godstransportlösningar. 
	Till 
	genomförandekostnader.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Högst 50 procent av 
	Högst 50 procent av 
	Högst 50 procent av 
	Högst 50 procent av 
	Högst 50 procent av 
	beviljade kostnaderna.



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Trafikverket
	Trafikverket
	Span

	en 
	gång per år under hösten.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelsen Skåne) och Anna
	-
	Karin 
	Forseng
	(Trafikverket)



	Elbusspremien
	Elbusspremien
	Elbusspremien
	Elbusspremien


	Ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Ansökan ska ske innan dess att 
	Ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Ansökan ska ske innan dess att 
	Ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Ansökan ska ske innan dess att 
	bussarna har satts i trafik/beställts. Budget max 1 100 miljoner kr för 2022. Stödet beräknas 
	finnas fram till 2024.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Kollektivtrafik
	Kollektivtrafik
	Kollektivtrafik
	Kollektivtrafik
	Kollektivtrafik
	-
	myndigheter,  
	kommuner, 
	trafikföretag 



	Elbussar
	Elbussar
	Elbussar
	Elbussar
	, 
	laddhybrider
	, 
	bränslecellsbussar och 
	trådbussar med en 
	transportkapacitet på 
	mer än
	14 
	passagerare.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Högst 20% av 
	Högst 20% av 
	Högst 20% av 
	Högst 20% av 
	Högst 20% av 
	elbussens
	inköpspris.



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Span

	.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Peter Dädeby (Energimyndigheten)



	Klimatpremien
	Klimatpremien
	Klimatpremien
	Klimatpremien


	Ansökningar behandlas löpande. 
	Ansökningar behandlas löpande. 
	Ansökningar behandlas löpande. 

	Budget är 345 miljoner för 2022. Stödet beräknas finnas fram till 2024.
	Budget är 345 miljoner för 2022. Stödet beräknas finnas fram till 2024.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Företag, kommuner, 
	Företag, kommuner, 
	Företag, kommuner, 
	Företag, kommuner, 
	Företag, kommuner, 
	regioner.



	Köp av miljölastbilar, 
	Köp av miljölastbilar, 
	Köp av miljölastbilar, 
	Köp av miljölastbilar, 
	elektriska arbetsmaskiner 
	och miljöarbetsmaskiner. 
	Om fordonen finansieras 
	via leasing godkänns 
	finansiell leasing.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Högst 20 % av 
	Högst 20 % av 
	Högst 20 % av 
	Högst 20 % av 
	Högst 20 % av 
	miljöfordonets inköpspris. 
	Stödet får inte vara högre än 
	40 % av den 
	*stödberättigande 
	kostnaden 
	(* mellanskillnaden mellan 
	miljöfordonet och 
	motsvarande dieseldrivna 
	fordon)



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Span

	.
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	Senast reviderad 22
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	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Peter Dädeby (Energimyndigheten)



	Regionala elektrifieringspiloter
	Regionala elektrifieringspiloter
	Regionala elektrifieringspiloter
	Regionala elektrifieringspiloter


	545 miljoner kr under 2022 för att påskynda elektrifieringen av 
	545 miljoner kr under 2022 för att påskynda elektrifieringen av 
	545 miljoner kr under 2022 för att påskynda elektrifieringen av 

	tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. Projekt kan löpa 2023 ut.
	tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. Projekt kan löpa 2023 ut.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Inga begränsningar 
	Inga begränsningar 
	Inga begränsningar 
	Inga begränsningar 
	Inga begränsningar 
	som det ser ut nu.



	Framförallt 
	Framförallt 
	Framförallt 
	Framförallt 
	laddinfrastruktur
	för 
	tunga fordon och  
	vätgastankning.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Ej bestämd än.
	Ej bestämd än.
	Ej bestämd än.
	Ej bestämd än.
	Ej bestämd än.



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Span

	*





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Gustaf Länn (Energimyndigheten)



	Energi
	Energi
	Energi
	Energi
	-
	och klimatrådgivning (EKR)


	Kommuner kan söka medel för att tillhandahålla energi
	Kommuner kan söka medel för att tillhandahålla energi
	Kommuner kan söka medel för att tillhandahålla energi
	-
	och klimatrådgivning. Det är en kostnadsfri och kommersiellt 
	oberoende tjänst riktat till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning sker målgruppsriktat 
	inom nationella insatsprojekt. Rådsökande får stöd främst via telefon och e
	-
	post.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Kommuner och 
	Kommuner och 
	Kommuner och 
	Kommuner och 
	Kommuner och 
	kommunsamarbeten.



	Kommunal energi
	Kommunal energi
	Kommunal energi
	Kommunal energi
	-
	och 
	klimatrådgivning som är 
	teknikneutral och lokalt 
	anpassad till 
	målgrupperna hushåll, 
	företag, brf och 
	organisationer. 




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Beroende på 
	Beroende på 
	Beroende på 
	Beroende på 
	Beroende på 
	målgruppens storlek i 
	respektive kommun är 
	bidraget 50
	000 
	-
	2
	milj. kr. Varje ansökan 
	ska omfatta minst en 
	halvtids EKR
	-
	tjänst.



	Sök hos 
	Sök hos 
	Sök hos 
	Sök hos 
	Link
	Span
	Energi
	-
	myndigheten
	Span

	. 
	Ansökningsperioden för 
	2021
	-
	2022 stängde i mars 
	2021. Nästa ansökan 
	2023.
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	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) & Liv Balkmar (Energimyndigheten)



	Utmaningsdriven innovation
	Utmaningsdriven innovation
	Utmaningsdriven innovation
	Utmaningsdriven innovation


	Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering.
	Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering.
	Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: initiering, samverkansprojekt och implementering.

	För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget.
	För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget.

	Programmet kommer att finansiera steg 3 i ytterligare 3 utlysningar under 2022 och 2021.
	Programmet kommer att finansiera steg 3 i ytterligare 3 utlysningar under 2022 och 2021.

	Programmet kan komma att ändras, eventuella uppdatering hittar man via vinnova.se/
	Programmet kan komma att ändras, eventuella uppdatering hittar man via vinnova.se/
	udi


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Bygger på aktiv samverkan 
	Bygger på aktiv samverkan 
	Bygger på aktiv samverkan 
	Bygger på aktiv samverkan 
	Bygger på aktiv samverkan 
	mellan olika aktörstyper och 
	innehåller de organisationer 
	som behöver vara med för att 
	projektet ska bli 
	framgångsrikt.

	Har ett jämställt projektteam. 
	Har ett jämställt projektteam. 



	Lösa samhällsutmaningar 
	Lösa samhällsutmaningar 
	Lösa samhällsutmaningar 
	Lösa samhällsutmaningar 
	som kräver bred samverkan. 
	Lösningarna ska bidra till de 
	globala hållbarhetsmålen i 
	Agenda 2030.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Steg 1 
	Steg 1 
	Steg 1 
	Steg 1 
	Steg 1 
	–
	max. 500 000 kr.

	Steg 2 
	Steg 2 
	–
	max. 10 miljoner 
	kr.

	Steg 3 
	Steg 3 
	–
	max. 20 miljoner 
	kr. 



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Vinnova
	Vinnova
	Span
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	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) Och Jens Von Axelsson (
	Vinnova
	)



	Hållbart samhällsbyggande
	Hållbart samhällsbyggande
	Hållbart samhällsbyggande
	Hållbart samhällsbyggande


	Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande finansierar forskning och innovation som kan bidra 
	Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande finansierar forskning och innovation som kan bidra 
	Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande finansierar forskning och innovation som kan bidra 
	till ett transformativt och hållbart samhällsbyggande. Forskningsprogrammet grundar sig i ett regeringsuppdrag till 
	Formas och sträcker sig från 2017 till 2026. Cirka 130 miljoner kr per år. Programmets satsningar och inriktning vägleds 
	av en strategisk agenda i vilken tematiska mål för programmet identifieras. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Akademi, offentlig och 
	Akademi, offentlig och 
	Akademi, offentlig och 
	Akademi, offentlig och 
	Akademi, offentlig och 
	privat sektor samt 
	organisationer. Beroende 
	på utlysning.



	Projekt som tar fram 
	Projekt som tar fram 
	Projekt som tar fram 
	Projekt som tar fram 
	kunskap för nya lösningar 
	inom samtliga 
	samhällssektorer och bidrar 
	till att skapa ett säkert, 
	tryggt, hållbart och 
	inkluderande samhälle.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Stor variation beroende 
	Stor variation beroende 
	Stor variation beroende 
	Stor variation beroende 
	Stor variation beroende 
	på utlysning. 



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Aktuella och kommande 
	utlysningar
	Span
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	Figure
	Link
	Span



	Almi 
	Almi 
	Almi 
	Almi 
	Invest
	Greentech
	Fund


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Innovativa företag 
	Innovativa företag 
	Innovativa företag 
	Innovativa företag 
	Innovativa företag 
	med gröna 
	produkter eller 
	lösningar.



	Riskkapital till 
	Riskkapital till 
	Riskkapital till 
	Riskkapital till 
	innovativa företag för 
	att minska utsläpp av 
	växthusgaser.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Upp till 30 miljoner 
	Upp till 30 miljoner 
	Upp till 30 miljoner 
	Upp till 30 miljoner 
	Upp till 30 miljoner 
	per bolag.



	Kontakta 
	Kontakta 
	Kontakta 
	Kontakta 
	Almi
	Almi
	Span

	för mer 
	information.
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	25 av Hanna Savola (Länsstyrelsen Skåne) och Boris Gyllhamn (Almi 
	Invest
	)



	REGIONALA FÖRETAGSSTÖD
	REGIONALA FÖRETAGSSTÖD
	REGIONALA FÖRETAGSSTÖD
	REGIONALA FÖRETAGSSTÖD



	Regionalt investeringsstöd (RIS) till SMF
	Regionalt investeringsstöd (RIS) till SMF
	Regionalt investeringsstöd (RIS) till SMF
	Regionalt investeringsstöd (RIS) till SMF


	Delfinansiera investeringar i delar av landet, dvs. Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, 
	Delfinansiera investeringar i delar av landet, dvs. Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, 
	Delfinansiera investeringar i delar av landet, dvs. Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, 
	Jämtlands och Dalarnas län med undantag av större tätorter.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	SMF i främst 
	SMF i främst 
	SMF i främst 
	SMF i främst 
	SMF i främst 
	Norrbotten, 
	Västerbotten, 
	Västernorrlands, 
	Jämtlands och Dalarnas 
	län (ej tätorter). 

	Särskilda villkor för 
	Särskilda villkor för 
	stora företag.



	Materiella och 
	Materiella och 
	Materiella och 
	Materiella och 
	immateriella tillgångar. 
	Investeringen ska vara 
	tillväxtinriktad och bidra 
	till en hållbar utveckling 
	för företaget och den 
	aktuella regionen.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Maximalt 35 procent av 
	Maximalt 35 procent av 
	Maximalt 35 procent av 
	Maximalt 35 procent av 
	Maximalt 35 procent av 
	den godkända 
	investeringen.



	Regioner handlägger 
	Regioner handlägger 
	Regioner handlägger 
	Regioner handlägger 
	stödet. Ansök via 
	minansökan
	minansökan
	Span

	. 

	Mer information om 
	Mer information om 
	villkor
	villkor
	Span

	.
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	-
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	Innovationscheck
	Innovationscheck
	Innovationscheck
	Innovationscheck


	En möjlighet för små
	En möjlighet för små
	En möjlighet för små
	-
	och medelstora företag som är i ett tidigt skede av en nyskapande 
	produkt/tjänst.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	företag



	Kostnader för 
	Kostnader för 
	Kostnader för 
	Kostnader för 
	utveckling av en 
	innovativ tjänst eller 
	produkt.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	50% av godkända 
	50% av godkända 
	50% av godkända 
	50% av godkända 
	50% av godkända 
	kostnader, max. 50 
	000 kr (godkända 
	kostnader kan vara 
	max 100 000 kr)



	Regioner handlägger 
	Regioner handlägger 
	Regioner handlägger 
	Regioner handlägger 
	stödet. Sök via 
	minansokan
	minansokan
	Span

	. Kontakta 
	din region för mer 
	information.
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	Innovationsbidrag
	Innovationsbidrag
	Innovationsbidrag
	Innovationsbidrag


	Ett stöd på upp till 1,2 mkr som kan lämnas till mikro
	Ett stöd på upp till 1,2 mkr som kan lämnas till mikro
	Ett stöd på upp till 1,2 mkr som kan lämnas till mikro
	-
	, små
	-
	och medelstora företag som 
	utvecklar en innovativ produkt/tjänst.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	företag



	Utvecklingen av 
	Utvecklingen av 
	Utvecklingen av 
	Utvecklingen av 
	innovativa tjänster eller 
	produkter (ej enbart 
	energi och klimatfokus) 
	som bedöms ha 
	förutsättningar för 
	långsiktig lönsamhet.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Maximalt 45 procent av 
	Maximalt 45 procent av 
	Maximalt 45 procent av 
	Maximalt 45 procent av 
	Maximalt 45 procent av 
	godkända kostnader 
	(max. 
	1 200 000 kr per företag 
	och projekt)



	Regioner handlägger 
	Regioner handlägger 
	Regioner handlägger 
	Regioner handlägger 
	stödet. Sök via 
	minansokan
	minansokan
	Span

	. Kontakta din 
	region för mer 
	information.
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	Särskilt investeringsstöd & stöd till 
	Särskilt investeringsstöd & stöd till 
	Särskilt investeringsstöd & stöd till 
	Särskilt investeringsstöd & stöd till 
	företagsutveckling


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	företag



	Både
	Både
	Både
	Både
	hårda
	och
	mjuka
	inv
	esteringar (tex 
	byggnader/anläggningar, 
	maskiner/inventarier, köp 
	av tjänster, 
	marknadsföring, 
	digitalisering, 
	produktutveckling, 
	licenser)




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Max € 200 000 
	Max € 200 000 
	Max € 200 000 
	Max € 200 000 
	Max € 200 000 
	(ekvivalenter i kr). 
	Stödandelen varierar 
	mellan 25
	-
	50% 
	beroende på geografi.



	Via 
	Via 
	Via 
	Via 
	minansökan
	minansökan
	Span

	. Mer info 
	från regionalt 
	utvecklingsansvarig aktör 
	i ditt län. 
	Exempelvis här
	Exempelvis här
	Span

	. 
	. 
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	Energimyndigheten satsar årligen ca 1,5 miljarder kronor på 
	Energimyndigheten satsar årligen ca 1,5 miljarder kronor på 
	Energimyndigheten satsar årligen ca 1,5 miljarder kronor på 
	Energimyndigheten satsar årligen ca 1,5 miljarder kronor på 
	forskning och innovation, varav ca 160 miljoner kronor går 
	till att stötta kommersialisering av innovationer med stor 
	potential att ställa om energisystemet.


	FORSKNINGS
	FORSKNINGS
	FORSKNINGS
	-
	OCH INNOVATIONSSTÖD 
	INOM ENERGIOMRÅDET


	Figure

	Konceptutveckling av energi
	Konceptutveckling av energi
	Konceptutveckling av energi
	Konceptutveckling av energi
	-
	innovationer 
	med affärsfokus


	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 

	”Forsknings
	”Forsknings
	-
	och innovationsstöd inom energiområdet”


	Energimyndigheten öppnar utlysningarna två gånger per år.
	Energimyndigheten öppnar utlysningarna två gånger per år.
	Energimyndigheten öppnar utlysningarna två gånger per år.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Företag
	Företag
	Företag
	Företag
	Företag



	Stöd till affärsidéer, 
	Stöd till affärsidéer, 
	Stöd till affärsidéer, 
	Stöd till affärsidéer, 
	test och lansering




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Högst 250 000 kr. 
	Högst 250 000 kr. 
	Högst 250 000 kr. 
	Högst 250 000 kr. 
	Högst 250 000 kr. 
	Inget krav på 
	medfinansiering.



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Span
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	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelsen) och Gustaf Länn (Energimyndigheten)



	Verifiering av energi
	Verifiering av energi
	Verifiering av energi
	Verifiering av energi
	-
	innovationer


	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 

	”Forsknings
	”Forsknings
	-
	och innovationsstöd inom energiområdet”


	Energimyndigheten öppnar utlysningarna två gånger per år.
	Energimyndigheten öppnar utlysningarna två gånger per år.
	Energimyndigheten öppnar utlysningarna två gånger per år.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Företag
	Företag
	Företag
	Företag
	Företag



	Verifiering av nya innovativa 
	Verifiering av nya innovativa 
	Verifiering av nya innovativa 
	Verifiering av nya innovativa 
	produkter och tjänster som 
	har ett tydligt affärsfokus 
	och potential att påtagligt 
	bidra till omställningen av 
	energisystemet. Även för 
	tjänstesektorn och för icke
	-
	traditionella energi
	-
	innovationer
	.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Bidrag med högst 
	Bidrag med högst 
	Bidrag med högst 
	Bidrag med högst 
	Bidrag med högst 
	2 000 000 kronor, med krav 
	på medfinansiering som 
	motsvarar minst 
	55
	procent av projektets 
	totala kostnad
	.



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Span
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	Industriell verifiering och kommersialisering
	Industriell verifiering och kommersialisering
	Industriell verifiering och kommersialisering
	Industriell verifiering och kommersialisering


	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 

	”Forsknings
	”Forsknings
	-
	och innovationsstöd inom energiområdet”


	På grund av att antalet intresseanmälningar/ansökningar för detta stöd under en längre tid varit högt i 
	På grund av att antalet intresseanmälningar/ansökningar för detta stöd under en längre tid varit högt i 
	På grund av att antalet intresseanmälningar/ansökningar för detta stöd under en längre tid varit högt i 
	förhållande till tillgängliga personella resurser. 
	Obs. tas inte för närvarande emot ytterligare 
	intresseanmälningar.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Företag
	Företag
	Företag
	Företag
	Företag



	Industriell verifiering och 
	Industriell verifiering och 
	Industriell verifiering och 
	Industriell verifiering och 
	kommersialisering av nya 
	energiinnovationer, inklusive 
	pilot
	-
	och 
	demonstrationsprojekt, som 
	har potential att påtagligt 
	bidra till omställningen av 
	energisystemet.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Företag med kapitalbehov 
	Företag med kapitalbehov 
	Företag med kapitalbehov 
	Företag med kapitalbehov 
	Företag med kapitalbehov 
	från cirka 2 miljoner kronor, 
	med krav på 
	medfinansiering som 
	motsvarar minst 55
	procent 
	av projektets totala kostnad.



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Span

	(obs. tas inte för närvarande 
	emot ytterligare 
	intresseanmälningar).
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	Internationaliseringsstöd
	Internationaliseringsstöd
	Internationaliseringsstöd
	Internationaliseringsstöd


	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 

	”Forsknings
	”Forsknings
	-
	och innovationsstöd inom energiområdet”


	Sex prioriterade marknader. Kina, Indien, Indonesien, Tyskland, Storbritannien och USA, men 
	Sex prioriterade marknader. Kina, Indien, Indonesien, Tyskland, Storbritannien och USA, men 
	Sex prioriterade marknader. Kina, Indien, Indonesien, Tyskland, Storbritannien och USA, men 
	även aktiviteter i exportstrategins övriga länder. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	Små och medelstora 
	företag



	Stöd till små
	Stöd till små
	Stöd till små
	Stöd till små
	-
	och 
	medelstora företag 
	(SMF) med innovativa 
	energilösningar att nå 
	ut i världen. 




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Ej specificerat.
	Ej specificerat.
	Ej specificerat.
	Ej specificerat.
	Ej specificerat.



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Span
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	Plattformar för internationalisering
	Plattformar för internationalisering
	Plattformar för internationalisering
	Plattformar för internationalisering


	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 
	En del av Energimyndighetens olika 

	”Forsknings
	”Forsknings
	-
	och innovationsstöd inom energiområdet”


	En satsning med plattformar för internationalisering och främjande av innovationer med 
	En satsning med plattformar för internationalisering och främjande av innovationer med 
	En satsning med plattformar för internationalisering och främjande av innovationer med 
	energirelevans. 
	Ansökningstiden är stängd.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	En innovationsmiljö 
	En innovationsmiljö 
	En innovationsmiljö 
	En innovationsmiljö 
	En innovationsmiljö 
	som är en förankrad 
	nod i 
	–
	tillsammans 
	med andra aktörer 
	som är en del av 
	-
	det regionala 
	innovationssystemet



	Fokus på två 
	Fokus på två 
	Fokus på två 
	Fokus på två 
	temaområden: 
	bioenergi och hållbar 
	sjukvård.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Ej specificerat
	Ej specificerat
	Ej specificerat
	Ej specificerat
	Ej specificerat
	.



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Information om de två 
	pågående satsningar
	Span






	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelsen) och Gustaf Länn (Energimyndigheten)



	Transporteffektivt samhälle
	Transporteffektivt samhälle
	Transporteffektivt samhälle
	Transporteffektivt samhälle


	Stödjer forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till att åstadkomma 
	Stödjer forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till att åstadkomma 
	Stödjer forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till att åstadkomma 
	ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. 
	En till två utlysningar per år 2021
	-
	2024. 
	Utlyser ca. 45 MSEK årligen


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Akademi, institut, offentlig 
	Akademi, institut, offentlig 
	Akademi, institut, offentlig 
	Akademi, institut, offentlig 
	Akademi, institut, offentlig 
	sektor och näringsliv.



	Transporteffektiv 
	Transporteffektiv 
	Transporteffektiv 
	Transporteffektiv 
	samhällsplanering. 
	Hållbara mobilitets
	-
	och 
	transportlösningar. 
	Energieffektivisering av 
	befintliga transportlösningar. 
	Överflyttning av transporter 
	till energieffektivare trafikslag.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Ofta 2
	Ofta 2
	Ofta 2
	Ofta 2
	Ofta 2
	-
	7 miljoner i sökt 
	stöd. Stödnivå beror på typ 
	av aktör. Universitet och 
	högskola kan få 100%



	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten
	Span






	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Adam Mickiewicz (Energimyndigheten)



	E2B2
	E2B2
	E2B2
	E2B2


	Det största forsknings
	Det största forsknings
	Det största forsknings
	-
	och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt 
	byggande och boende. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Forskare och 
	Forskare och 
	Forskare och 
	Forskare och 
	Forskare och 
	samhällsaktörer 
	tillsammans



	Ta fram kunskap, metoder 
	Ta fram kunskap, metoder 
	Ta fram kunskap, metoder 
	Ta fram kunskap, metoder 
	och verktyg för effektivare 
	energianvändning och för 
	att utveckla byggandet och 
	boendet i samhället.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Stöd har varierat från 100 
	Stöd har varierat från 100 
	Stöd har varierat från 100 
	Stöd har varierat från 100 
	Stöd har varierat från 100 
	000 
	–
	6 miljoner kr.  
	Projekten får oftast mellan 
	50
	-
	100% av 
	stödberättigade kostnader.



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Här finns information om 
	aktuella utlysningar.
	Span






	Senast uppdaterad 22
	Senast uppdaterad 22
	Senast uppdaterad 22
	-
	01
	-
	20 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Anna Land (IQ Samhällsbyggnad)



	Spara och bevara
	Spara och bevara
	Spara och bevara
	Spara och bevara


	Forskningsprogram där kulturvård och modern teknik möts i syfte att kunna 
	Forskningsprogram där kulturvård och modern teknik möts i syfte att kunna 
	Forskningsprogram där kulturvård och modern teknik möts i syfte att kunna 

	energieffektivisera äldre bebyggelse på ett varsamt sätt. Programmet ökar kunskapen om 
	energieffektivisera äldre bebyggelse på ett varsamt sätt. Programmet ökar kunskapen om 
	energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 50 miljoner kr avsatta för perioden 2019
	-
	2024. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Akademi, institut, offentlig 
	Akademi, institut, offentlig 
	Akademi, institut, offentlig 
	Akademi, institut, offentlig 
	Akademi, institut, offentlig 
	sektor och näringsliv.



	Utveckla och förmedla 
	Utveckla och förmedla 
	Utveckla och förmedla 
	Utveckla och förmedla 
	kunskap och tekniklösningar 
	som bidrar till 
	energieffektivisering
	utan att
	värden och 
	inventarier förstörs eller 
	förvanskas.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Olika stödnivåer medges 
	Olika stödnivåer medges 
	Olika stödnivåer medges 
	Olika stödnivåer medges 
	Olika stödnivåer medges 
	för olika aktörer och typer 
	av forskningsprojekt.



	Energimyndigheten. 
	Energimyndigheten. 
	Energimyndigheten. 
	Energimyndigheten. 
	Energimyndigheten. 
	Span

	Centrum för 
	Energieffektivisering i 
	Kulturhistoriskt värdefulla 
	byggnader är koordinator.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Tomas Lennartsson (Energimyndigheten)



	Design för energieffektiv vardag
	Design för energieffektiv vardag
	Design för energieffektiv vardag
	Design för energieffektiv vardag


	Detta forsknings
	Detta forsknings
	Detta forsknings
	-
	och innovationsprogram omfattar 120 mil. kr under 2018
	-
	2024. 
	Programmet ska bidra till energisystemet omställning. Programmet finansierar tvärvetenskaplig forskning som utgår från 
	individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar
	energi, design och beteende
	för att ta fram
	nya affärsmodeller, 
	kunskap, produkter och tjänster. En till två utlysningar per år. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Alla aktörer, som kan bidra till 
	Alla aktörer, som kan bidra till 
	Alla aktörer, som kan bidra till 
	Alla aktörer, som kan bidra till 
	Alla aktörer, som kan bidra till 
	programmets mål. 
	Projekt där 
	olika typer av nationella och 
	internationella aktörer (företag, 
	akademi och forskningsinstitut) 
	samverkar ses som positivt.



	Kunskap och kompetens.
	Kunskap och kompetens.
	Kunskap och kompetens.
	Kunskap och kompetens.

	Innovation och teknik för 
	Innovation och teknik för 
	resurseffektivitet.

	Mer info.
	Mer info.
	Mer info.
	Span
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	HUR
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	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	TR
	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Olika stödnivåer för olika 
	aktörer
	Span




	Utlysningar
	Utlysningar
	Utlysningar
	Utlysningar
	Utlysningar
	Span

	Programmet 
	drivs av Energimyndigheten 
	med Stiftelsen Svensk 
	Industridesign (SVID) som 
	koordinator.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Mona 
	Wärdell
	(SVID) 


	Figure

	EELYS 
	EELYS 
	EELYS 
	EELYS 
	-
	Energieffektivisering inom 
	belysningsområdet


	Programmet ska skapa utveckling och spridning av nya och effektiva belysningslösningar där ljuskällor ingår i ett 
	Programmet ska skapa utveckling och spridning av nya och effektiva belysningslösningar där ljuskällor ingår i ett 
	Programmet ska skapa utveckling och spridning av nya och effektiva belysningslösningar där ljuskällor ingår i ett 
	större system med smart styrning och kontroll. 100 miljoner kronor, fördelade över åren 2017 till och med 2024. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Alla aktörer som kan 
	Alla aktörer som kan 
	Alla aktörer som kan 
	Alla aktörer som kan 
	Alla aktörer som kan 
	bidra till programmets 
	mål



	Forsknings
	Forsknings
	Forsknings
	Forsknings
	-
	eller 
	utvecklingsprojekt som 
	bidrar till 
	energisystemets 
	omställning. 
	Mer info.
	Mer info.
	Span
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	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Stödnivåerna varierar 
	Stödnivåerna varierar 
	Stödnivåerna varierar 
	Stödnivåerna varierar 
	Stödnivåerna varierar 
	för olika aktörer.



	Energimyndigheten 
	Energimyndigheten 
	Energimyndigheten 
	Energimyndigheten 
	utlyser
	utlyser
	Span

	medel
	.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Christoffer Tjärnberg (Energimyndigheten)



	MESAM Människa, Energisystem & Samhälle
	MESAM Människa, Energisystem & Samhälle
	MESAM Människa, Energisystem & Samhälle
	MESAM Människa, Energisystem & Samhälle


	Programmet Människa, Energisystem och Samhälle (MESAM) är en satsning på 
	Programmet Människa, Energisystem och Samhälle (MESAM) är en satsning på 
	Programmet Människa, Energisystem och Samhälle (MESAM) är en satsning på 
	utmaningsorienterad forskning som bidrar med nya insikter om energi
	-
	och klimatfrågornas komplexa samspel och 
	motsättningar med andra samhällsfrågor. Nästa utlysning beräknas tidigast vid slutet av 2022.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Främst forskare vid universitet 
	Främst forskare vid universitet 
	Främst forskare vid universitet 
	Främst forskare vid universitet 
	Främst forskare vid universitet 
	och högskolor.



	Människor i energisystem. 
	Människor i energisystem. 
	Människor i energisystem. 
	Människor i energisystem. 
	Perspektiv på energisystem. 
	Energi
	-
	och 
	klimatpolitik
	.

	Programmet välkomnar särskilt 
	Programmet välkomnar särskilt 
	ansatser inom tvärvetenskap, 
	samhällsvetenskap och 
	humaniora. 




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	–
	6 miljoner kronor i beviljat 
	stöd från Energimyndigheten. 
	Högsta tillåtna stöd är 9 
	miljoner kronor per projekt. 



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Energimyndigheten utlyser 
	medel
	Span






	Senast uppdaterad 22
	Senast uppdaterad 22
	Senast uppdaterad 22
	-
	01
	-
	20 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Marie Claesson (Energimyndigheten)



	Forskarskola energisystem (
	Forskarskola energisystem (
	Forskarskola energisystem (
	Forskarskola energisystem (
	FoES
	)


	En del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området "Energisystemen i 
	En del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området "Energisystemen i 
	En del av Energimyndighetens strategiska satsning inom området "Energisystemen i 
	samhället". Programmet "Forskarskolan Energisystem" etapp 2 utgör för perioden 
	2017
	–
	2024 en sammanhållen satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av 
	energisystemen.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Högskolor och universitet
	Högskolor och universitet
	Högskolor och universitet
	Högskolor och universitet
	Högskolor och universitet



	Vetenskaplig forskning kring 
	Vetenskaplig forskning kring 
	Vetenskaplig forskning kring 
	Vetenskaplig forskning kring 
	komplexa samband som rör 
	energisystemens utveckling. 
	Utförs i tvärvetenskapliga 
	doktorandprojekt om två
	-
	tre 
	doktorander med tillhörande 
	seniora handledare.
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	HUR
	MYCKET
	?
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	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Projektförslag som 
	Projektförslag som 
	Projektförslag som 
	Projektförslag som 
	Projektförslag som 
	studerar energisystemen 
	och omfattar två till tre 
	doktorander för fyra års 
	studier.



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Energimyndigheten utlyser 
	medel
	Span






	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Viveca Sjöstedt (Energimyndigheten)



	Sect
	Energimyndigheten
	Energimyndigheten


	EU
	EU
	EU
	EU
	-
	STÖD



	Lokalt ledd utveckling genom LEADER
	Lokalt ledd utveckling genom LEADER
	Lokalt ledd utveckling genom LEADER
	Lokalt ledd utveckling genom LEADER


	Leader
	Leader
	Leader
	är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal 
	utveckling av sin bygd inom ett av Sveriges 53 
	Leader
	-
	områden.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Organisationer, 
	Organisationer, 
	Organisationer, 
	Organisationer, 
	Organisationer, 
	föreningar, företag 
	och myndigheter som 
	bidrar till att främja 
	den lokala 
	utvecklingen.



	Samordnade aktiviteter 
	Samordnade aktiviteter 
	Samordnade aktiviteter 
	Samordnade aktiviteter 
	för ekonomisk 
	utveckling på 
	landsbygden.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Man kan få stöd till 
	Man kan få stöd till 
	Man kan få stöd till 
	Man kan få stöd till 
	Man kan få stöd till 
	upp till 100% av 
	stödberättigade 
	kostnader. Varje 
	område har en egen 
	strategi.



	Lokala 
	Lokala 
	Lokala 
	Lokala 
	utvecklingsgrupper/ 
	Leader
	kontor. Lista 
	över dessa finns på 
	Link
	Span
	Jordbruksverkets 
	hemsida
	Span

	.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola



	Landsbygdsprogrammet
	Landsbygdsprogrammet
	Landsbygdsprogrammet
	Landsbygdsprogrammet


	2021
	2021
	2021
	-
	2022 är en övergångsfas från det gamla programmet. Det nya programmet är under 
	beredning. Planen är att det nya programmet startar 1 januari 2023. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Huvudsakligen företagare 
	Huvudsakligen företagare 
	Huvudsakligen företagare 
	Huvudsakligen företagare 
	Huvudsakligen företagare 
	i landsbygden. 



	Miljöersättningar och 
	Miljöersättningar och 
	Miljöersättningar och 
	Miljöersättningar och 
	–
	investeringar samt 
	samarbeten.
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	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Miljöersättningarna (
	Miljöersättningarna (
	Miljöersättningarna (
	Miljöersättningarna (
	Miljöersättningarna (
	t.ex
	odling av mellangrödor för 
	att öka kolinlagringen) 
	betalas ut per ha. 
	Investeringar till förnybar 
	energi (40%) max 1
	-
	2 milj. kr. 
	Våtmarker (40% av 
	investeringen) 200 000
	-
	400 
	000 kr per ha.



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Länsstyrelserna
	Länsstyrelserna
	Span

	.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola och Berit Löfgren (Länsstyrelserna) 



	Europeiska Regionala 
	Europeiska Regionala 
	Europeiska Regionala 
	Europeiska Regionala 
	Utvecklingsfonden (ERUF)


	Just nu pågår arbetet med att förbereda programperioden 2021
	Just nu pågår arbetet med att förbereda programperioden 2021
	Just nu pågår arbetet med att förbereda programperioden 2021
	-
	2027. Samtidigt pågår programperioden 2014
	-
	2020. De sista projekten som beviljats pengar i programperioden 2014
	-
	2020 avslutas nämligen 2023. Det innebär 
	att två programperioder i praktiken är igång samtidigt


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Flera aktörer kan 
	Flera aktörer kan 
	Flera aktörer kan 
	Flera aktörer kan 
	Flera aktörer kan 
	tillsammans söka medel.



	Omställning i pandemin  
	Omställning i pandemin  
	Omställning i pandemin  
	Omställning i pandemin  
	(resterande medel i 
	nuvarande programperiod), 
	och insatser för ett ”grönare 
	och 
	koldioxidsnålare
	” Europa i 
	nya program.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Stöd varierar från 400 000 kr 
	Stöd varierar från 400 000 kr 
	Stöd varierar från 400 000 kr 
	Stöd varierar från 400 000 kr 
	Stöd varierar från 400 000 kr 
	(förstudier) till flera miljoner 
	kr. Generellt sett krav på 
	50% egen medfinansiering 
	(i nya program 60%).



	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Sök via 
	Tillväxtverkets
	Tillväxtverkets
	Span

	*regionalkontor





	*Dessa finns i Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, 
	*Dessa finns i Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, 
	*Dessa finns i Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, 
	Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland och öarna samt 
	Skåne Blekinge. Dessutom finns det ett 
	nationellt regionalfondsprogram.
	nationellt regionalfondsprogram.
	Span



	Senast uppdaterad 22
	Senast uppdaterad 22
	Senast uppdaterad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Jonas Örtqvist (Tillväxtverket)



	Interreg
	Interreg
	Interreg
	Interreg
	-
	program


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Flera aktörer från 
	Flera aktörer från 
	Flera aktörer från 
	Flera aktörer från 
	Flera aktörer från 
	olika länder ska 
	tillsammans söka 
	medel.



	Projekt som bidrar till 
	Projekt som bidrar till 
	Projekt som bidrar till 
	Projekt som bidrar till 
	energiomställningen




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Olika beroende på 
	Olika beroende på 
	Olika beroende på 
	Olika beroende på 
	Olika beroende på 
	program.



	Söks via olika 
	Söks via olika 
	Söks via olika 
	Söks via olika 
	programkontor (se 
	listan till höger)





	PROGRAMKONTOR
	PROGRAMKONTOR
	PROGRAMKONTOR

	Baltic Sea Region
	Baltic Sea Region
	Baltic Sea Region
	Span

	: Hela Sverige. 

	Obs. Svenska institutet beviljar 
	Obs. Svenska institutet beviljar 
	stöd till projektinitiering i Östersjöregionen
	stöd till projektinitiering i Östersjöregionen
	Span


	Botnia
	Botnia
	-
	Atlantica: Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs 
	län i Sverige. 

	Aurora (Nord
	Aurora (Nord
	Aurora (Nord
	Span

	): Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del av 
	Dalarna län i Sverige. 

	Kolarctic
	Kolarctic
	Kolarctic
	Span

	: Norrbotten. 

	Northern
	Northern
	Northern
	Span
	Periphery
	and Arctic

	: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens samt Norrbottens län i 
	Sverige. 

	P
	Link
	Span
	Sverige
	-
	Norge

	: Jämtlands, Västernorrlands, Värmlands, Dalarnas och Västra Götalands län i Sverige. 

	Central Baltic
	Central Baltic
	Central Baltic
	Span

	: Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, 
	Västermanland och Örebro län i Sverige. 

	P
	Link
	Span
	Öresund
	-
	Kattegat
	-
	Skagerrak

	: Halland, Västra Götaland och Region Skåne i Sverige. 
	North Sea Region
	North Sea Region
	Span

	: Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län i Sverige. 

	Baltic Sea Region
	Baltic Sea Region
	Baltic Sea Region
	Span

	: Hela Sverige. 

	South Baltic
	South Baltic
	South Baltic
	Span

	: Kalmar län, Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län i Sverige. 


	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola



	Fonden för rättvis omställning
	Fonden för rättvis omställning
	Fonden för rättvis omställning
	Fonden för rättvis omställning


	Startas upp 2022 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 
	Startas upp 2022 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 
	Startas upp 2022 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 
	156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering. Ska fokusera på de industrier och regioner som 
	har störst koldioxidutsläpp i landet. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Stålindustrin i Norrbotten, 
	Stålindustrin i Norrbotten, 
	Stålindustrin i Norrbotten, 
	Stålindustrin i Norrbotten, 
	Stålindustrin i Norrbotten, 
	mineralindustrin på Gotland, 
	raffinaderier och kemiindustri 
	i Västra Götaland samt 
	metallindustrin i 
	Västerbotten.



	Investeringar i ny klimatsmart 
	Investeringar i ny klimatsmart 
	Investeringar i ny klimatsmart 
	Investeringar i ny klimatsmart 
	och resurseffektiv teknik i 
	föreslagna regioner, de 
	utpekade industrierna och dess 
	värdekedjor.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Just nu ser regeringen och 
	Just nu ser regeringen och 
	Just nu ser regeringen och 
	Just nu ser regeringen och 
	Just nu ser regeringen och 
	EU
	-
	kommissionen över 
	Tillväxtverkets förslag på 
	omställningsplaner för 
	regionerna.



	Tillväxtverket
	Tillväxtverket
	Tillväxtverket
	Tillväxtverket
	Tillväxtverket
	Span






	Senast reviderad 21
	Senast reviderad 21
	Senast reviderad 21
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola



	Innovation 
	Innovation 
	Innovation 
	Innovation 
	Fund


	Sammanlagt ca. € 10 miljarder (beroende på koldioxidpriset) 2020
	Sammanlagt ca. € 10 miljarder (beroende på koldioxidpriset) 2020
	Sammanlagt ca. € 10 miljarder (beroende på koldioxidpriset) 2020
	-
	2030.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Innovativa uppstart och 
	Innovativa uppstart och 
	Innovativa uppstart och 
	Innovativa uppstart och 
	Innovativa uppstart och 
	företag. 



	Kommersiell 
	Kommersiell 
	Kommersiell 
	Kommersiell 
	demonstration av 
	koldioxidsnål teknik, ink. 
	CCU, CCS, innovativ 
	förnybar 
	energiproduktion, 
	koldioxidsnål teknik i 
	energi
	-
	intensida
	industrier.,  




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	60% av godkända 
	60% av godkända 
	60% av godkända 
	60% av godkända 
	60% av godkända 
	kostnader.



	Mer information på 
	Mer information på 
	Mer information på 
	Mer information på 
	Link
	Span
	EU 
	kommissionens hemsida
	Span

	.





	CCU = 
	CCU = 
	CCU = 
	Carbon
	capture
	and 
	utilisation

	CCS = 
	CCS = 
	Carbon
	capture
	and 
	storage


	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola



	EU Life
	EU Life
	EU Life
	EU Life


	€5,4 miljarder 2021
	€5,4 miljarder 2021
	€5,4 miljarder 2021
	-
	2027. €1,9 miljarder av dessa medel är dedikerade åt klimatprojekt.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Flera aktörer från olika 
	Flera aktörer från olika 
	Flera aktörer från olika 
	Flera aktörer från olika 
	Flera aktörer från olika 
	länder ska tillsammans 
	söka medel.



	Natur och biodiversitet, 
	Natur och biodiversitet, 
	Natur och biodiversitet, 
	Natur och biodiversitet, 
	cirkulär ekonomi och 
	livskvalitet, minskad 
	klimatpåverkan & 
	klimatanpassning, ren 
	energitransition




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Totalbudgeten 
	Totalbudgeten 
	Totalbudgeten 
	Totalbudgeten 
	Totalbudgeten 
	varierar från 
	€ 500 000 till 
	€ 5 miljoner.



	Mer information på 
	Mer information på 
	Mer information på 
	Mer information på 
	Link
	Span
	EU 
	Span
	kommissionens 
	hemsida
	Span

	.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola



	Horisont Europa
	Horisont Europa
	Horisont Europa
	Horisont Europa


	EU:s ramprogram för forskning och innovation. Den första strategiska planen 2021
	EU:s ramprogram för forskning och innovation. Den första strategiska planen 2021
	EU:s ramprogram för forskning och innovation. Den första strategiska planen 2021
	-
	2024 

	har särskild fokus på 
	har särskild fokus på 
	Globala utmaningar & europeisk industriell konkurrenskraft. Till detta kopplas missioner inom bl.a. 
	klimatanpassning (inkl. samhällsomställning), Klimatneutrala och smarta städer samt Hälsosam jord och mat.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Enskilda aktörer, 
	Enskilda aktörer, 
	Enskilda aktörer, 
	Enskilda aktörer, 
	Enskilda aktörer, 
	samarbetsprojekt 
	mellan olika aktörer, 
	ink. civilsamhället.



	Uppfylla visioner om ett 
	Uppfylla visioner om ett 
	Uppfylla visioner om ett 
	Uppfylla visioner om ett 
	välmående, rättvist och 
	hållbart samhälle. Bidra till 
	grön tillväxt och 
	konkurrenskraft, bekämpa 
	klimatförändringen och verka 
	för hållbar utveckling.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Varierar för olika delar i 
	Varierar för olika delar i 
	Varierar för olika delar i 
	Varierar för olika delar i 
	Varierar för olika delar i 
	programmet. 
	Regelverket hittar du 
	här
	här
	Span

	.



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Mer information och 
	Span
	kontaktuppgifter för stöd 
	Span
	hittar du på Vinnovas 
	webbplats
	Span


	Medel sökes sedan från 
	Medel sökes sedan från 
	EU.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Gwendolyn Schaeken (
	Vinnova
	)



	JPI Urban 
	JPI Urban 
	JPI Urban 
	JPI Urban 
	Europe


	”The 
	”The 
	”The 
	knowledge
	hub
	for urban 
	transitions
	.”


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Näringsliv, städer och 
	Näringsliv, städer och 
	Näringsliv, städer och 
	Näringsliv, städer och 
	Näringsliv, städer och 
	akademi.



	Tvärvetenskapliga 
	Tvärvetenskapliga 
	Tvärvetenskapliga 
	Tvärvetenskapliga 
	projekt som bidrar till 
	den gröna 
	omställningen i städer. 
	Urbana innovationer 
	och teknisk utveckling.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Varierar. Ofta 10
	Varierar. Ofta 10
	Varierar. Ofta 10
	Varierar. Ofta 10
	Varierar. Ofta 10
	-
	20 
	miljoner kr.



	Här hittar du mer 
	Här hittar du mer 
	Här hittar du mer 
	Här hittar du mer 
	information om 
	utlysningar
	utlysningar
	Span

	.
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	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola



	EIT 
	EIT 
	EIT 
	EIT 
	InnoEnergy


	Koldioxidfri Europa 2050 genom ledarskap inom tre industriella allianser: 
	Koldioxidfri Europa 2050 genom ledarskap inom tre industriella allianser: 
	Koldioxidfri Europa 2050 genom ledarskap inom tre industriella allianser: 
	European
	Battery
	Alliance (EBA) 
	för energilagring i batterier, 
	European
	Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) för grön vätgas, och 
	European
	Solar 
	Initiative
	(ESI) för solceller.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Ett företag eller en entreprenör 
	Ett företag eller en entreprenör 
	Ett företag eller en entreprenör 
	Ett företag eller en entreprenör 
	Ett företag eller en entreprenör 
	som har en businessidé och vill 
	starta upp ett företag.



	Energi relaterade projekt och 
	Energi relaterade projekt och 
	Energi relaterade projekt och 
	Energi relaterade projekt och 
	investeringar. Förnyelsebar 
	energi, hållbara städer och 
	byggnader, smarta elnät, energi 
	för en cirkulär ekonomi, energi 
	för transport och mobilitet.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Från 100 000 EUR i 
	Från 100 000 EUR i 
	Från 100 000 EUR i 
	Från 100 000 EUR i 
	Från 100 000 EUR i 
	såddfinansiering till upp till 10 
	millioner EUR i senare steg. 
	Högre belopp i specialfall. 
	Vanligtvis kring 500 000 EUR. 
	Medfinansiering önskvärt men 
	inte ett krav.



	Här hittar du mer information 
	Här hittar du mer information 
	Här hittar du mer information 
	Här hittar du mer information 
	om 
	utlysningar
	utlysningar
	Span

	.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	28 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Ingvar Eriksson (
	InnoEnergy
	)



	STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM
	STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM
	STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM
	STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM


	Strategiska innovationsprogram
	Strategiska innovationsprogram
	Strategiska innovationsprogram
	Strategiska innovationsprogram
	Span

	gör att forskare, näringsliv och offentlig verksamhet enklare kan 
	samarbeta för att utveckla innovationer i prioriterade områden.
	Programmen skapar öppna 
	utlysningar för innovationer och fungerar som noder där olika parter kan samarbeta.
	Det finns för 
	närvarande 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. De får stöd från 
	Vinnova
	, 
	Energimyndigheten och Formas.



	RE:Source
	RE:Source
	RE:Source
	RE:Source


	Ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. 
	Ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. 
	Ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. 
	Regeringen har gett 
	Vinnova
	, Energimyndigheten och Formas uppdraget att driva programmet. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Alla organisationer 
	Alla organisationer 
	Alla organisationer 
	Alla organisationer 
	Alla organisationer 
	som kan bidra till 
	mer hållbar 
	resursanvändning 
	och en mer cirkulär 
	ekonomi



	Projekt som vill utveckla 
	Projekt som vill utveckla 
	Projekt som vill utveckla 
	Projekt som vill utveckla 
	ekonomiskt gångbara 
	lösningar som bidrar till 
	mer hållbar 
	resursanvändning och en 
	mer cirkulär ekonomi.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Upp till 8 MSEK per 
	Upp till 8 MSEK per 
	Upp till 8 MSEK per 
	Upp till 8 MSEK per 
	Upp till 8 MSEK per 
	projekt



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Här kan du se aktuella 
	utlysningar
	Span






	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Elin Larsson (RI.SE)



	Smart 
	Smart 
	Smart 
	Smart 
	built
	environment


	Ett strategiskt innovationsprogram som stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete i syfte att 
	Ett strategiskt innovationsprogram som stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete i syfte att 
	Ett strategiskt innovationsprogram som stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete i syfte att 
	bidra till ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart (40 % minskad miljöpåverkan i nybyggnad och 
	renovering till 2030). E
	n större utlysning årligen nov till feb. Kompletteras med mindre utlysningar om innovationsidéer 
	200 000 
	-
	400 000 kr i stöd.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Samhällsbyggande 
	Samhällsbyggande 
	Samhällsbyggande 
	Samhällsbyggande 
	Samhällsbyggande 
	aktörer, minst en 
	behovsägare och minst 
	två partners.



	Utlysningsprojekt. 
	Utlysningsprojekt. 
	Utlysningsprojekt. 
	Utlysningsprojekt. 
	Strategiska projekt som 
	initieras av 
	programstyrelsen.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	-
	4 miljoner i stöd.

	(Innovationsidéer 200 
	(Innovationsidéer 200 
	000 
	–
	400 000 i stöd). 
	Minst 50% 
	medfinansiering
	. 



	Söks genom Formas. 
	Söks genom Formas. 
	Söks genom Formas. 
	Söks genom Formas. 
	Link
	Span
	Mer information finns 
	här
	Span

	.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Olle Samuelsson (IQ Samhällsbyggnad)



	ViableCities
	ViableCities
	ViableCities
	ViableCities


	Ett strategiskt innovationsprogram vars mission är att snabba på omställningen till 
	Ett strategiskt innovationsprogram vars mission är att snabba på omställningen till 
	Ett strategiskt innovationsprogram vars mission är att snabba på omställningen till 
	klimatneutrala städer till 2030. 40 miljoner per år.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Ett konsortium där 
	Ett konsortium där 
	Ett konsortium där 
	Ett konsortium där 
	Ett konsortium där 
	partners från akademi, 
	offentlig sektor, näringsliv 
	och idéburna 
	organisationer ska ingå.



	Projekt som 
	Projekt som 
	Projekt som 
	Projekt som 
	stärker Sveriges 
	roll inom
	utvecklingen av 
	smarta hållbara städer 
	genom
	att bygga på landets 
	styrkor inom 
	forskning,
	innovation och 
	entreprenörskap.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Tre åriga projekt med en 
	Tre åriga projekt med en 
	Tre åriga projekt med en 
	Tre åriga projekt med en 
	Tre åriga projekt med en 
	totalbudget på ca 5
	-
	10 
	miljoner kr.

	I genomsnitt krävs 50% 
	I genomsnitt krävs 50% 
	medfinansiering.



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Här finns information om 
	aktuella utlysningar
	Span

	.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola



	InfraSweden2030
	InfraSweden2030
	InfraSweden2030
	InfraSweden2030


	Ett strategiskt innovationsprogram som erbjuder finansiering för innovationsprojekt som 
	Ett strategiskt innovationsprogram som erbjuder finansiering för innovationsprojekt som 
	Ett strategiskt innovationsprogram som erbjuder finansiering för innovationsprojekt som 
	utvecklar transportinfrastrukturen.  


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Samverkan mellan företag, 
	Samverkan mellan företag, 
	Samverkan mellan företag, 
	Samverkan mellan företag, 
	Samverkan mellan företag, 
	organisationer, högskolor 
	och andra nyckelaktörer i 
	infrastrukturbranschen. 



	Återkommande utlysningar 
	Återkommande utlysningar 
	Återkommande utlysningar 
	Återkommande utlysningar 
	brett inom fältet eller 
	finansiering till ett mindre 
	antal projekt inom 
	strategiskt viktiga områden 
	för transportinfrastruktur.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Upp till 1 MSEK bidrag för små 
	Upp till 1 MSEK bidrag för små 
	Upp till 1 MSEK bidrag för små 
	Upp till 1 MSEK bidrag för små 
	Upp till 1 MSEK bidrag för små 
	projekt (max 12 månader) och 
	upp till 4
	-
	5 MSEK bidrag för 
	stora projekt (max 36 
	månader)”. 
	Medfinansieringskravet är 
	50%.



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Här finns information om 
	aktuella utlysningar
	Span

	.





	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Fredrick Lekarp (
	InfraSweden
	2030)



	Bioinnovation
	Bioinnovation
	Bioinnovation
	Bioinnovation


	Ett strategiskt innovationsprogram och en branschöverskridande satsning för att 
	Ett strategiskt innovationsprogram och en branschöverskridande satsning för att 
	Ett strategiskt innovationsprogram och en branschöverskridande satsning för att 
	utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar 
	råvara. Programmet beräknas pågå till 2026. 


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Oftast forskningsinstitut och 
	Oftast forskningsinstitut och 
	Oftast forskningsinstitut och 
	Oftast forskningsinstitut och 
	Oftast forskningsinstitut och 
	företag i samarbete men även 
	offentlig sektor.



	Tematiska utlysningar och ett 
	Tematiska utlysningar och ett 
	Tematiska utlysningar och ett 
	Tematiska utlysningar och ett 
	snabbspår för hypotesprövningar i 
	två steg där en idé för biobaserad 
	utveckling kan utvecklas i två steg. 
	Hypotesprövning erbjuds också 
	under 2022 till offentliga aktörer 
	som vill genomföra 
	innovationsupphandling. 




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Hypotesprövning i två steg. 
	Hypotesprövning i två steg. 
	Hypotesprövning i två steg. 
	Hypotesprövning i två steg. 
	Hypotesprövning i två steg. 
	Steg 1: upp till 500 000 kr. 
	Steg 2: 2
	-
	3 milj. Kr. Tematiska 
	utlysningar 4
	-
	6 miljoner kr. 
	Generellt 50% 
	medfinansieringskrav.



	TD
	Textbox
	P
	Link
	Span
	Här finns information om 
	aktuella utlysningar.
	Span






	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Linda Larsson (Skogsindustrierna)



	Drive Sweden
	Drive Sweden
	Drive Sweden
	Drive Sweden


	Ett Strategiskt innovationsprogram som driver utvecklingen mot hållbara 
	Ett Strategiskt innovationsprogram som driver utvecklingen mot hållbara 
	Ett Strategiskt innovationsprogram som driver utvecklingen mot hållbara 
	mobilitetslösningar för människor och gods. Tillsammans utvecklar och demonstrerar vi effektiva, 
	uppkopplade och automatiserade transportsystem som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla.


	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?
	VEM?



	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?
	TILL VAD?




	Projektkonsortier. 
	Projektkonsortier. 
	Projektkonsortier. 
	Projektkonsortier. 
	Projektkonsortier. 
	Minst 
	två
	parter, varav 
	en från näringsliv eller 
	offentlig aktör.



	Innovativa projekt och 
	Innovativa projekt och 
	Innovativa projekt och 
	Innovativa projekt och 
	lösningar som bidrar till 
	Drive 
	Swedens
	vision 
	och mål.




	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	HUR
	MYCKET
	?



	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	FRÅN
	VEM
	?




	Bidrag upp till 4 milj. kr 
	Bidrag upp till 4 milj. kr 
	Bidrag upp till 4 milj. kr 
	Bidrag upp till 4 milj. kr 
	Bidrag upp till 4 milj. kr 
	per projekt. 
	Finansieringstid max 24 
	månader. Medfinansiering 
	ska uppgå till 50 procent 
	för projektet som helhet.



	Utlysningar
	Utlysningar
	Utlysningar
	Utlysningar
	Utlysningar
	Span






	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	Senast reviderad 22
	-
	01
	-
	17 av Hanna Savola (Länsstyrelserna) och Malin Andersson (Drive Sweden 
	Programme
	Office)





