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RE:SOURCE UTLYSNING

Cirkulär ekonomi 
och resursanvändning 
inom planetens gränser
Agenda: 
- Vad är RE:Source?
- Info om utlysningen
- Frågestund
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Klas Cullbrand
Innovationsledare på RE:Source

Ansvarar för frågor om utlysningens
innehåll och inriktning

073-718 86 69
klas.cullbrand@resource-sip.se

Anna Malmström
Forskningshandläggare på

Energimyndigheten

Ansvarar ansöknings- och 
bedömningsprocessen 

samt juridiska frågor

016-544 22 63 
anna.malmstrom@energimyndigheten.se



VAD VI ÄR 

RE:Source är
ett strategiskt 
innovationsprogram



VÅR VISION

Materialanvändning 
inom planetens 
gränser genom 
innovation och 
konkurrenskraft



VAD VI GÖR

Finansierar forskning- och innovationsprojekt 
genom öppna utlysningar

Finansierar strategiskt viktiga projekt 
i form av utredningar

Stöttar aktivt våra projekt 
för att öka spridning och effekt

Samlar och kopplar ihop aktörer 
med liknande intressen och mål

Arrangerar seminarier, workshops, konferenser



UTLYSNING

Cirkulär ekonomi och 
resursanvändning inom 
planetens gränser



Brett fokus
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Forsknings- och innovationsprojekt
som vill utveckla 

ekonomiskt gångbara lösningar
som bidrar till mer

hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi

Vi uppmuntrar (men kräver ej) särskilt projekt med fokus 
på ”rätt från början”  



Budget
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Total budget: ca 35 MSEK

Tre typer av projekt efter ökande mognadsgrad: 

Genomförbarhetsstudie
Upp till 0,5 MSEK och 75% av projektets totala kostnad

Tillämpat forsknings- och innovationsprojekt
Upp till 8 MSEK och 50% av projektets totala kostnad

Demonstrationsprojekt
Upp till 8 MSEK och 45% av projektets totala kostnad

Exempel för ”Tillämpat forskning och 
innovationsprojekt”.

Total projektbudget 6 000 000

Stödnivå 50%

Maximalt stöd 3 000 000

Resterande 50% medfinansieras 
oftast genom att projektparterna 
lägger in arbetstid och använder 
andra resurser i projektet men 

kontant medfinansiering 
fungerar också. 



Tidplan
Deadline: 2023-02-14

Beslut: juni 2023

Projektstart tidigast: 1 september 2023

Projektavslut senast: 31 augusti 2026



Mervärden
Kommunikation

Pressreleaser, Linkedin, RE:Source hemsida, nyhetsartiklar, nyhetsbrev etc.  

Internationalisering
Presentera i internationella sammanhang

Kunskapsutbyte med RE:Source internationella kontakter

Implementering
Kom närmare verklig implementering av projektresultat

Rådgivning kring affärsmodeller, finansiering, omvärldsanalys etc.

Nätverk och matchmaking
Kom i kontakt med nya samarbetspartners, forskare, potentiella nya kunder, 

testfaciliteter, andra finansiärer etc.



Vem kan söka?
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Alla organisationer som genom forskning- och 
innovation kan bidra till mer hållbar resursanvändning 

och en mer cirkulär ekonomi



Kriterier
Resursmässig och ekonomisk potential

Nyhetsvärde

Genomförande

Aktörskonstellation

Närhet till implementering

Resultatspridning

Jämställdhet



Tips!
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1. Gå in på e-tjänsten ”Finansiering av forskning och innovation” genom 
att logga in på https://minasidor.energimyndigheten.se och ansök om 

behörighet att få företräda den koordinerande organisationen

2. Klicka dig igenom formuläret så du redan nu får en känsla för 
upplägget, vad som ska fyllas i, hur budgeten ska ställas upp osv. 

3. Följ instruktionerna för respektive fält i formuläret + kapitel 5 i 
fullständiga utlysningstexten. 

4. Läs och begrunda kriterierna i fullständiga utlysningstexten

5. Skriv på ett sätt så att även den som inte är insatt verkligen förstår 
såväl behovet/potentialen som lösningen/idén 

6. Dubbelkolla så att budgeten är korrekt beräknad och korrekt angiven 
i e-tjänsten. Vanligt med slarvfel. 

7. Läs den fullständiga utlysningstexten noggrant och ha den hela tiden 
tillgänglig. Det sparar tid i slutändan!

https://minasidor.energimyndigheten.se/
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Klas Cullbrand
Innovationsledare på RE:Source

Ansvarar för frågor om utlysningens
innehåll och inriktning

073-718 86 69
klas.cullbrand@resource-sip.se

Anna Malmström
Forskningshandläggare på

Energimyndigheten

Ansvarar ansöknings- och 
bedömningsprocessen 

samt juridiska frågor

016-544 22 63 
anna.malmstrom@energimyndigheten.se

TACK FÖR OSS!
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Kontakta mig!
Klas Cullbrand @ Linkedin

klas.cullbrand@resource-sip.se

073 718 86 69
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