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Utlysningar 

Vinnova 

1 Transport- och miljöinnovationer 2015 

AVSÄNDARE:  

Vinnova 

DEADLINE:  

2015/06/03 

 

BESKRIVNING:  

Syfte: Med utlysningen finansierar vi forsknings- och utvecklingsprojekt som bygger, stärker 

och tillgängliggör ny kunskap inom miljö- eller transportområdet.  

Fokus är på projekt med stort inslag av förnyelse och nytänkande. För en transparent och 

långsiktig kunskapsuppbyggnad ska universitet, högskolor och forskningsinstitut ha tydliga 

roller i projekten.  

Sökande: Svenska universitet och institut i samverkan med användare. 

Tidsaspekter: Öppningsdatum: 10 mar. Informationsmöte: prel i mars. Sista ansökningsdag: 

3 jun. Beslutsdatum: 15 okt 

Ekonomiska aspekter: Max 5 miljoner kronor per ansökan.  

Länk till källa: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-

rapportera/Utlysningar/Effekta/Transport--och-miljoinnovationer/ 

2 Innovationsprojekt i företag 

AVSÄNDARE:  

Vinnova 

DEADLINE:  

2015/03/24 

 

BESKRIVNING:  

 

Syfte: Finansiera förstudier och utvecklingsprojekt som bygger på ny kunskap, ny teknik eller 

ny tillämpning i små och medelstora företag (SMEs). 

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Transport--och-miljoinnovationer/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Transport--och-miljoinnovationer/
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Företagen kan söka medel för innovativa utvecklingsprojekt som har möjlighet att nå 

framgång internationellt. Projekten ska vara i tidiga utvecklingsskeden, där det är svårt för 

företagen att hitta privat finansiering. Bidrag kan fås för att utreda marknadsförutsättningar 

och gå från idé till en första fungerande prototyp eller version. 

Utlysningen ersätter våra tidigare utlysningar Forska&Väx och VINN NU. 

Ekonomiska aspekter: 

Nivå ett: Full finansiering upp till 500 000 kr 

Företag som har bedrivit verksamhet i upp till fem år kan ansöka om 100 procents 

finansiering av ett projekt. Maxbeloppet är 500 000 kr.  

Nivå två: 25-50 procents finansiering upp till 5 miljoner kr 

Om projektet behöver mer finansiering än 500 000 kr eller om företaget som söker har funnits 

i mer än fem år kan projektet finansieras med upp till 50 procent. Maximalt sökbart belopp 

är 5 miljoner kr. 

 

Tidsaspekter: Två brytpunkter, ansökan är öppen nu och sista ansökningsdatum är den 24 

Mars, beslut meddelas 4 Juni. Nästa öppnigsdatum är den 11 Augusti, sista ansökan 20 

september, beslut meddelas 26 November, projektstart 1 December 

Sökande: Svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar med upp till 250 anställda. 

 

Länk:  http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-

rapportera/Utlysningar/Effekta/Innovationsprojekt-i-foretag/ 

 

3 Testbäddar inom miljöteknikområdet  

AVSÄNDARE:  

Vinnova 

DEADLINE:  

2015/10/21 

 

BESKRIVNING:  

Syfte: Utlysningen vänder sig till företag, institut, universitet, högskolor och offentliga 

organisationer inom transport- och miljöteknikområdet. Ert projekt ska ha potential att 

realisera en ny eller väsentligt förbättrad testinfrastruktur.  

Vårt stöd är avsett att täcka kostnader för initiering, byggande av konstellationer, 

projektplanering, lokalisering, säkring av fortsatt finansiering, utveckling av affärsmodell. 

Ekonomiska aspekter: Max 3 miljoner 
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Tidsaspekter: Öppningsdatum: 1 jun. Informationsmöte: i april. Sista ansökningsdag: 21 okt 

kl 14. Beslutsdatum: 6 nov  

Programkonferens för pågående projekt: i feb  

Sökande: Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, 

ekonomiska föreningar och stiftelser 

Länk till källa: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-

rapportera/Utlysningar/Effekta/Testbaddar-inom-miljoteknikomradet/ 

 

4 Eurostars 

 

BESKRIVNING:  

Syfte: Eurostars är ett gemensamt program för EU-kommissionen och det europeiska 

samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen 

forskning och utveckling (FoU).  

Programmet har en budget på runt 1,14 miljarder euro varav 287 miljoner kommer från EU-

kommissionen och resterande medel utgörs av nationella FoU-medel från de europeiska 

länder som anslutit sig till programmet. I Sverige har VINNOVA fått detta uppdrag. 

Tillsammans med insatser i form av motfinansiering från deltagande företag och 

organisationer beräknas programmet totalt omfatta 800 miljoner euro.  

  

Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. 

Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på 

innovativ teknik. Vidare krävs att ett forskande SMF (där 10% av omsättningen går till FoU, 

eller alternativt, där 10% av personalstyrkan är sysselsatt inom FoU) tar på sig 

projektledarrollen och i egen regi eller tillsammans med andra forskande SMF står för 

verksamhet motsvarande minst halva projektkostnaden. Storföretag, universitet och institut 

har även möjlighet att medverka i projekten.  

Ekonomiska aspekter: 5 miljoner, 50% av kostnaderna 

Tidsaspekter: 17 sept 2015 

Sökande: SME 

Länk till källa: http://www.vinnova.se/sv/For-Foretag/Internationell-

finansiering/Eurostars/ 

5 EUREKA medfinansiering för individuella projekt 

AVSÄNDARE:  

Vinnova 

DEADLINE:  

2015/12/31 

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Testbaddar-inom-miljoteknikomradet/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Testbaddar-inom-miljoteknikomradet/
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BESKRIVNING:  

Syfte: EUREKA är ett EU-program för små och medelstora företag i ett tidigt 

utvecklingsstadium. Stöd ges för projekt som leder till en ny innovativ teknik och tillämpning 

Ekonomiska aspekter: Max 5 miljoner kr för svenskt deltagande 

Tidsaspekter: 2015-12-31 Se aktuella datum på EUREKAs hemsida och kontakta 

VINNOVA 

 Länk till källa:  

HTTP://WWW.VINNOVA.SE/SV/ANSOKA-OCH-

RAPPORTERA/UTLYSNINGAR/EFFEKTA/EUREKA-MEDFINANSIERING-FOR-

INDIVIDUELLA-PROJEKT/ 

6 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till 

Horisont 2020 

AVSÄNDARE:  

Vinnova 

DEADLINE:  

 

BESKRIVNING:  

Syfte: Planeringsbidrag för att skapa en ansökan till EU:s forsknings- och 

innovationsprogram, Horisont 2020. Bidraget ska täcka kostnader för att utforma en 

konkurrenskraftig ansökan. Detta kan vara personalkostnader, konsultkostnader och kostnader 

för resor. Bidraget får vara högst 50 procent av de totala stödberättigande kostnaderna. 

Sökanden kan delta i EU-projektet som partner eller som koordinator.  

Sökande: Svenska små och medelstora företag. Ansökan lämnas in elektroniskt via 

ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. 

Ekonomiska aspekter: Max 150 000 kr för lön, resor och tjänster 

Tidsaspekter: Ska vara inne fyra veckor innan EU:s utlysning stänger. Beslut tas av Vinnova 

inom sex veckor efter inskickad ansökan. 

Länk till källa 

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Planeringsbidrag-for-

sma-och-medelstora-foretag-for-ansokan-till-Horisont-2020/ 

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Planeringsbidrag-for-sma-och-medelstora-foretag-for-ansokan-till-Horisont-2020/


7 
 

 

Tillväxtverket 

7 COSME 

 

 

BESKRIVNING:  

Källa: COSME-EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and 

Medium-sized Enterprises 

 

Status: Öppen för ansökan. 

  

Typ: Ramprogram inom EIP, hanteras av Europeiska kommissionen 

  

Syfte:  

−        Underlätta tillgången till finansiering för SMEs  

−        Skapa en god miljö för nya företag  

−        Främja hållbar konkurrenskraft i Europeiska företag  

−        Hjälpa SMEs att verka utanför sina hemländer  

  

Målgrupper är:  

−        Entreprenörer i SMEs 

−        Potentiella framtida entreprenörer (inkluderat ungdomar) 

−        Nationella, regionala och lokala myndigheter ska få redskap att effektivt förändra 

policyutveckling 

  

Ekonomiska aspekter: Programbudget 2014-2020: 2,3 miljarder Euro. 

  

Tidsaspekter: 2014-2020. Utlysningar sker löpande på programmets hemsida. Vid senaste 

tillfälle för uppdatering, 2015-03-18, fanns inga öppna utlysningar. 

  

Sökande: SMEs, unga företagare  

Länk till källa 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/foretagsutveckling/cosme.4.21099

e4211fdba8c87b800017843.html 

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm?tpa=1029%20


8 
 

  

Horizon2020 
 

8 Innovative, Sustainable and inclusive Bioeconomy 

AVSÄNDARE:  

Horizon 2020 

DEADLINE:  

2015/06/11 

 

BESKRIVNING:  

Syfte: Denna utlysning är en del av "Samhällsutmaningar (Societal Challenges)" inom 

Horizon. Utlysningen omfattar ett antal olika "topics":  

 Innovation support services and knowledge exchange 

 Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases 

 Sustainable livestock production 

 Biomarkers for nutrition and health 

Sökande: Kan sökas av olika typer av aktörer, dock måste ansökan omfatta representanter 

från minst tre länder inom EU. Icke-medlemsländer kan vara med i de fall de har skrivit på ett 

så kallat associationsavtal till Horizon 2020. 

Ekonomiska aspekter: Rekommenderad omfattning av ansökt stöd är ca 5 miljoner euro. 

Tidsaspekter: Sista dag för ansökan 11/6-2015 

Sökande: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

isib-2015-1.html 

  

 

9 Water innovation: boosting its value for Europe 

AVSÄNDARE:  

Horizon 2020 

DEADLINE:  
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2015/04/21 

 

BESKRIVNING:  

Syfte: Utlysningen innehåller ett antal så kallade "Topics" som alla syftar till att ge stöd åt 

innovativa pilot/demonstrationsanläggningar kopplade till vattenanvändning. Det kan handla 

om innovativa lösningar för vattenrening, användning, vatten kopplat till energi, 

ekosystemtjänster kopplat till vatten, med mera.  

Sökande: Forskning och akademi, företag och även andra organisationer. 

Ekonomiska aspekter: Olika topics utlyser olika storlek på stöd, men dess storlek ligger 

inom 3-8 miljoner euro. 

Tidsaspekter: Sista dag för ansökning är 21/4 2015.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

water-2015-two-stage.html 

10 Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans 

AVSÄNDARE:  

Horizon 2020 

DEADLINE:  

2015/06/11 

 

 

BESKRIVNING:  

Syfte: Denna utlysning är en del av "Samhällsutmaningar (Societal Challenges)" inom 

Horizon. Ett Topic är aktuellt för närvarande: Koordinerande verksamhet för stöd i 

implementeringen av "Joint Programming Initiativet" för hälsosamma och produktiva sjöar 

och hav. 

Sökande: Kan sökas av olika typer av aktörer, dock måste ansökan omfatta representanter 

från minst tre länder inom EU. Icke-medlemsländer kan vara med i de fall de har skrivit på ett 

så kallat associationsavtal till Horizon 2020. 

Ekonomiska aspekter: Rekommenderad omfattning av ansökt stöd är ca 2 miljoner euro. 

Tidsaspekter: Sista dag för ansökan: 2015-06-11.  

  

Länk till utlysning 

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-

bg-16-2015.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2459-bg-16-2015.html
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11 Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials 

AVSÄNDARE:  

Horizon 2020 

DEADLINE:  

2015/04/21 

 

 

BESKRIVNING:  

Syfte: Det finns en tvåstegs-utlysning där stöd ges till eko-innovation kopplade till alla steg 

av avfallsförebyggande och avfallshantering i urbana miljöer med omnejd. Det finns också en 

utlysning som endast görs i ett steg, dess fokus är råmaterial och partnerskap för att hantera 

dessa genom hela värdekedjan.  

Sökande: Kan sökas av olika typer av aktörer, dock måste ansökan omfatta representanter 

från minst tre länder inom EU. Icke-medlemsländer kan vara med i de fall de har skrivit på ett 

så kallat associationsavtal till Horizon 2020. 

Ekonomiska aspekter: Rekommenderad omfattning av ansökt stöd är 4-8 miljoner euro, 

finansiering mellan 70-100% beroende på om det är i huvudsak forskningsinriktat.  

Tidsaspekter: Deadline för både ansökan som görs i ett steg och den som genomförs i 

två steg, är 21/4 2015. För tvåstegsansökan behöver dock bara en mer översiktlig ansökan 

lämnas in, därefter görs ett urval och de som godkänns får sedan genomföra del två av 

utlysningen, dess sista datum är 8/9 2015. 

  

Länk till källa 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2114-

waste-6a-2015.html 

12 LIFE Delprogram Miljö 

AVSÄNDARE:  

EU LIFE+ 

DEADLINE:  

Se källa för mer information 

<=""> 

BESKRIVNING:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2114-waste-6a-2015.html
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Typ: Ramprogram, hanteras av EU-kommissionen 

Syfte: Syftet är att främja genomförandet och integrationen av EUs miljö- och klimatmål i 

den övriga politiken och i praxis.  

  

Delprogram Miljö 

  

Delprogrammet Miljö har tre underprioriteringar:  

·         Miljö och resurseffektivitet 

·         Biologisk mångfald 

·         Miljöstyrning och information.  

  

Nedan hittar ni en sammanfattande beskrivning av vad projekt inom dessa områden kan 

omfatta:  

·         Politik- eller förvaltningsstrategier, bästa praxis och lösningar på miljöproblem, 

särskilt sambandet miljö-hälsa, resurseffektivitet (upprepning, spridning/integrering) 

·         Integrerade strategier för genomförande av planer och program enligt EUs 

miljöpolitik (vatten, avfall, resurser) 

·         Kunskapsbas för effektivare övervakning och utvärdering av EUs miljöpolitik och 

miljölagstiftning 

·         Ökad medvetenhet om miljöfrågor: informations- och  kunskapsspridning, 

kunskapsutbyte, utbildning, plattformar för samarbete 

·         Effektivare efterlevnad och efterlevnadskontroll av EUs miljölagstiftning. 

  

LIFE-projekten kan sorteras in under fyra olika typer av projekt: 

·         Pilotprojekt –projekt som har hög innovationsgrad 

·         Demonstrationsprojekt –lägre krav på innovation, men ska tydligt syfta till att 

demonstrera resultat och sprida resultaten så att de kan komma fler till godo 

·         Information – projekt som syftar till kunskapsspridning 

·         Integrerade projekt –se nedan 

  

Från 2014 har en ny typ av projekt lanserats under delprogrammet Miljö som heter 

Integrerade projekt. Dessa ska vara storskaliga projekt som har omfattande territoriell 

täckning (tex flera städer) och som utgår ifrån en regional eller nationell plan eller strategi och 

implementerar genomförande av denna. Integrerade projekt ska även vara samfinansierade 

och ha minst en annan extern finansieringskälla utöver LIFE-bidraget. För Integrerade projekt 

kan man även söka Tekniskt  stöd, dvs 

finansiellt  stöd  för  att  hjälpa  sökande  att  utarbeta  integrerade projekt, vilket kan uppgå 

till högst 100 000  euro. 

För alla typer av projekt är det viktigt att lösningarna är relevanta på EU-nivå och resulterar i 

betydande miljönytta. Hög kostnadseffektivitet prioriteras också.  

Ekonomiska aspekter: Projektbudget ca 2-8 milj Euro och förväntad längd på ett projekt är 

ca 3-6 år. Finansiering med upp till 60%. Programbudget är 3,4 miljarder euro. 
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Tidsaspekter: Programperiod 2014-2020. Utlysningen för 2014 är nu stängd. Utlysningen för 

2015 förväntas komma i april/maj, med deadline till hösten 2015.  

Sökande: En eller flera sökande. Observera att LIFE inte kräver partners från andra EU-

länder. Privata och offentliga aktörer kan söka. 

Länk: läs mer på http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm eller 

kontakta oss för ytterligare information 

 

 

 

  

13 SME-instrumentet 

AVSÄNDARE:  

Horizon 2020 

DEADLINE:  

Se källa för mer information 

 

BESKRIVNING:  

Typ: Horizon 2020 är ett ramprogram som hanteras av Europeiska kommissionen 

Syfte: Horizon är EUs huvudinstrument för att bistå forskning och innovation i Europa 2014-

2020. Syftet är att främja EUs konkurrenskraft och ledande position internationellt inom tre 

utvalda prioriterade områden: Spetskompetens, Industriellt ledarskap och 

samhällsutmaningar.  

SME -instrumentet är skapat för att fler små och medelstora företag ska få möjlighet att söka 

medel direkt från Horizon. Instrumentet omfattar 11 olika Topics, 

inriktningar:  Rymdforskning, IKT-teknik, Nanoteknik, Klinisk forskning, Resurseffektiv 

matproduktion, Blå tillväxt, Koldioxidsnålt energisystem, Transporter, Eko-innovation, 

Infrastruktur och Bioteknik 

Ansökan kan göras för tre olika steg. Steg 1 omfattar framförallt förstudier och Steg 2 är 

inriktat på själva utvecklingsprojektet. Steg 3 omfattar stödfunktioner och coaching samt 

tillgång till finansiella institutioner, men för detta steg ingår inget direkt finansiellt stöd. Man 

kan söka direkt till vilket som helst av stegen.  

Ekonomiska aspekter: Steg 1: 50.000 € söks i en klumpsumma. Projektet ska pågå ca 6 mån 

Steg 2: Bidrag på ca 0,5-2,5 miljon €. Projektet ska pågå ca 12-24 månader. 

Tidsaspekter: Öppet kontinuerligt för ansökningar, men beslut om finansiering tas vid vissa 

tider. För 2015 är dessa så kallade cut-off dates: 18/3, 17/6, 17/9 samt 16/12. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
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Sökande: SMEs  

Länk till källa  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

smeinst-1-2015.html 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2551-

sc5-20-2015-1.html 

14 Utlysning: Interreg V -Södra Östersjön 

AVSÄNDARE:  

Interreg 

DEADLINE:  

Ännu ej beslutad 

 

BESKRIVNING:  

Typ av stöd: Underprogram till Interreg, hanteras av Europeiska kommissionen 

Status: Interreg-programmet för södra Östersjön är ej formellt godkänt av EU-kommissionen 

ännu.  

Syfte: Stöd ges till insatser som främjar ”Blå & Grön tillväxt” inom södra Östersjöområdet 

  

Öka små och medelstora företags konkurrenskraft 

Öka den internationella konkurrenskraften bland företag inom grön och blå sektor och bidra 

till deras ökade närvaro på den internationella marknaden 

Öka överföringen av innovationer (varor, tjänster, processer etc) mellan företag inom grön 

och blå sektor  

Utveckla ett hållbart nyttjande av gemensamma resurser  

Utveckla områdets många unika natur- och kulturmiljöer till hållbara turistmål  

Ökad användning av miljövänlig teknik för att minska utsläpp av föroreningar i området 

Hållbar mobilitet inom transportsektorn: Bättre kvalitet och ökat antal miljömässigt 

hållbara transporttjänster inom området 

Öka yrkeskompetensen 

Ökad andel av kvalificerad arbetskraft verksamma i blå och grön sektor inom området 

Öka kapaciteten att samverka internationellt  

Höjd kompetens bland lokala aktörer genom att delta i gränsöverskridande nätverk   

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
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Ekonomiska aspekter: Totalt 78 miljoner euro från regionala fonden för gränsöverskridande 

projekt 2014-2020. 75 % EU-stöd till regioner i Sverige och Danmark och 85 % i Polen, 

Tyskland och Litauen. 

Tidsaspekter: Utlysningen öppnar 8-9 juni 2015.  

Sökande: Projekt måste ha projektpartners från minst två länder inom det geografiska 

programområdet (Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och Litauen). Sökande måste vara 

offentlig aktör på nationell, regional eller lokal nivå eller liknande med offentlig karaktär 

(intresseorganisationer, universitet, högskola, forskningsinstitut mfl.) myndigheter, 

kommunala bolag, handelskammare, kluster och stödorganisationer, utbildnings- och 

forskningssektorn, ideella icke vinstdrivande föreningar och icke-statliga organisationer etc. 

Privata aktörer kan medverka men får ej bidrag.  

Länk: http://en.southbaltic.eu/news/?lang_id=2&id_news=1409 

 

 

15 Projektinitiering södra Östersjöregionen-utlysning 

Utlysning – projektinitiering 2014 – 2015 

Projektinitiering är till för er som vill starta projekt i Östersjöregionen. Stödet till 

projektinitiering är till för att skapa förutsättningar för ömsesidiga och långsiktiga samarbeten 

mellan aktörer i Sverige och Östersjöländerna. Dessa samarbeten ska i sin tur främja en 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i Östersjöregionen och 

dess närområde. Projekten ska vara inriktade på gemensam problemlösning som gynnar alla 

deltagande aktörer samt regionen som helhet. 

SI tar emot ansökningar löpande under hela utlysningsperioden fram till den 30 juni 

2015. 

Den projektverksamhet som SI stödjer i Östersjöregionen ska ha en tydlig koppling till 

policyer i regionen, EU:s strategi för Östersjöregionen, Östliga partnerskapet och/eller 

HELCOM:s handlingsplan för Östersjön (BSAP), alternativt vara i linje med ambitionerna om 

ett fördjupat partnerskap med övriga länder runt Östersjön, däribland Ryssland, samt möta en 

utmaning som identifieras inom dessa. 

Vilken typ av projekt? 

Ansökan kan för utlysningen 2014-2015 göras inom tre övergripande områden: 

 En ekologiskt hållbar region 

 Hållbar tillväxt för ökat välstånd 

 Regionens utmaningar 

Projektmedel kan beviljas till projekt som exempelvis avser att: 

 Genomföra en förstudie inför ett större regionalt projekt, huvudprojekt 

 Etablera nya nätverk som ska verka för att möta en utmaning som definieras i ovan nämnda 

policys 

 Utvidga och stärka befintliga nätverk som ska fortsätta att ta sig an nya delar inom utpekade 

utmaningar 

http://en.southbaltic.eu/news/?lang_id=2&id_news=1409
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 Förbereda en ansökan om EU-finansiering från någon av EU:s finansiella instrument eller från 

andra fonder 

I er ansökan ska ni göra en kontextanalys och beskriva hur projektet svarar mot någon av 

utlysningens prioriteringar. Ni ska beskriva projektets relevans i en Östersjöregional kontext 

genom att beskriva projektets koppling till relevanta policyer som EU:s strategi för 

Östersjöregionen, EU:s Östliga partnerskap, EU-Ryssland partnerskap för modernisering 

och/eller HELCOM:s handlingsplan för Östersjön (BSAP). (Se länklista nedan) 

 

 

16 Utlysning: Strukturfondsprogram, 2014-2020 (ERUF) 

AVSÄNDARE:  

Tillväxtverket 

DEADLINE:  

2015/09/03  

 

 

BESKRIVNING:  

Typ: EU-fond, hanteras av Tillväxtverket 

Syfte: De regionala strukturfondsprogrammen för 2014-2020 är nu godkända av EU och 

pengarna ur den regionala fonden ska gå till projekt som stärker innovation, entreprenörskap 

och grön ekonomi. Tillväxtverket är förvaltande myndighet och pengarna fördelas till åtta 

regionala program över hela Sverige, ett nationellt regionalfondsprogram och det 

gränsregionala samarbetsprogrammet.  

Småland och Öarna 

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland och 

Öarna och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. 

Huvuddelen av pengarna inom programmet Småland och Öarna ska användas till satsningar för 

att utveckla näringslivet i regionen. Programmet är inriktat mot fyra tematiska mål. 

 Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft  

38 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Eftersom 

näringslivsutveckling är huvudfokus för programmet ligger en stor del av budgeten här. 

 Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (21,8 MEuro) 

33 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. För att förnya näringslivet 
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i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behöver samverkan mellan högskolor, 

företag och offentlig sektor öka ytterligare. 

 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer  

15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Fokus ligger på 

transporter, men programmet ska även stödja utveckling och förbättring av användningen av 

förnybar energi. 

 Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik  

10 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det handlar främst om 

utbyggnad av bredband med hög hastighet i de områden av regionen där det inte är 

kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera. 

 

  

Sökande: Offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för 

sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd. 

Projekten ska vara medfinansierade av offentliga aktörer, nytt för de kommande sju åren är att 

även privata finansiärer kan bidra med medfinansiering. 

Finansiering: Totalt cirka 8 miljarder kronor ska fördelas till projekt som leder till 

investeringar i tillväxt och sysselsättning i hela Sverige. 

Tid: Nästa ansökningsomgång planeras att öppna den 3 augusti med sista dag för ansökan den 

4 september 2015. Prioritering av dessa ansökningar är planerat till den 3-4 december 2015. 

Länk: 

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/smalandochoarna.4.2fb8c83014597db7ce963378.html 

Kommentar: 

Vad gäller klimat fokuserar programmet tydligt på transporter, kopplingen för ett hållbart 

byggande projekt skulle kanske då vara hur boende kan transportera sig klimatriktigt med ex 

bilpooler, färre p-platser, genomtänkta cykelutrymmen, ladd stolpar etc. I annat fall finns 

innovationer som en kategori som kanske lämpar sig bättre där hållbar produktion och 

cirkulär ekonomi finns i strategin. Investeringar ges ej medel till rakt av men kan ges för test, 

uppvisning etc där syftet kan gynna hela regionen 

Detta program lämpar sig bättre än socialfonden då antalet personer som gynnas och kommer 

i sysselsättning bör vara över 75 personer.  

Kommentar ang regionala partner: 

Regionförbundet kan i dagsläget inte ställa upp som part pga omorganisation men ser det som 

en god projektideé och lotsar gärna vidare. 

Många av projekten kräver kommunen eller liknande som part. Nedan följer förslag på lokala 

partner utöver de som tidigare diskuterats 

 Länsstyrelsen (införlivas i befintligt LIFE projekt, kontakt Erika Gulisch) 

 Smarthousing (ingå i pågående projekt 

 Energikonotor sydost 

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/smalandochoarna.4.2fb8c83014597db7ce963378.html
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17 Utlysning: Regionala utvecklingsmedel 

AVSÄNDARE:  

Regionförbundet 

DEADLINE:  

Löpande 

 

BESKRIVNING:  

Syfte: Regionförbundet stödjer utvecklingsprojekt inom näringsliv, kultur, turism och 

landsbygdsutveckling. Syftet är att på olika sätt stimulera till tillväxt, öka attraktionskraften i 

länet och finna nya vägar mot framtiden. 

Projekt ska syfta till tillväxt för regionen. 

 

Sökande: Kommuner, landsting, näringslivsorganisationer, universiteten, regionförbund, 

länsstyrelser, obs ej privata företag. 

Ekonomiska aspekter: Totalt 12 miljoner. Projekt ska vara tidsbegränsat och får ej utgöra 

driftsstöd. Finansiering är 50%. Bidrag för tidsbegränsad personal får lämnas. Medlen betalas 

i efterskott mot redovisning av upparbetade kostnader.  

Tidsaspekter: Löpande, tre gånger per år. 

Länk: http://www.rfkl.se/sv/Projekt-Eu-stod/Regionala-projekt 

 

 

 

 

18 Cleantech 
I Swedish Cleantechs finansierings- och rådgivningsguide hittar du privata och offentliga aktörers 

tjänster som riktar sig till svenska miljöteknikföretag. Välj det område som intresserar dig mest nedan 

http://www.swedishcleantech.se/ 


