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Agenda

- Introduktion RE:Source AP4 Pojektstöd Internationalisering
- EU-SME Support, Martina Wennsjö IVL
- Arbete i mindre grupper
- Summering



Genom innovation är Sverige ett 
föregångsland för materialnyttjande inom 

planetens gränser



Arbetspaket 4– Benchmarking och internationellt 
samarbete

Vi arbetar operativt för att stimulera ökat svenskt deltagande i 
Internationella samverkansprojekt relaterade till Re:Source 

Innovationsområde. Program som exempelvis H2020, LIFE, Eurostars, 
etc.



NEW SWE-EU BRIDGING RE:Source ACTIVITIES 

Consultation 
& coaching

Matchmaking

ETP’s
&

PPP’s

SME
&

Large Corp

SME
&

Large Corp

Promotion Program

Communication Program

Actively promoting Swedish participation 
in EU (and others) RDI collaborations

Support Swedish participation in 
EASME(LIFE), Eureka, and Horizon 
2020

Nat’l Vinnova call for 

…



Aktiviteter för ökat antal internationella samarbeten

• I nära kontakt med företag, kommuner, NGO guida er till konsortier och innovationssamarbeten, t.ex. 
EU-finansierade utlysningar

• Initialt fokuserar arbetet på aktörer som deltagit i tidigare ansökningar inom Resource SIP. Analysera 
utlysningar (t.ex. LIFE, H2020, Eurostars, …) för att matcha projektbeskrivningar inom Resource mot lämpliga 
utlysningar/program

• Informera RE:Sources intressenter om möjligheterna och fördelarna med deltagande i EUs forskningsprogram 

• Kontakt med liknande nätverk som Resource:SIP liknande i andra länder t.ex. Holland Circular Hotspot, 
Circular Norway, Zero Waste Scotland, Business Finland

• Koppla svenska aktörer med intresse för EU-projekt inom RE:Sources område med internationella 
projektparter 

• Uppmuntra och hjälpa projektparter att använda EU-SME, EEN för att ordna internationella samarbetsparter 
för att vidareutveckla projektresultat

• Ge stöd under ansökningsprocessen (dock inte skriva ansökningar) det finns planeringsbidrag och 
skrivarbidrag att söka hos bla Energimyndigheten, VGR



Martina Wennsjö, IVL



Ett företag har fått i två omgångar totalt 6.9 miljoner SEK från 
Eurostars och valt det för hög sannolikhet och finansieringsgrad.

“Given you have a good idea and that you have found formula how to get funding, it is not very time 
consuming to do the application.

Some programs look nice with large funding, but in reality have 5-10% chance to receive funds. In 
our view Horizon is such an example.”

Erfarenheter från Eurostar



Viktigt att matcha ansökan med rätt program/utlysning

Hög nivå på innovation

Internationella samarbetspartners –samtidigt kan det vara svårt att 
aktivera dom i projektet som avtalats om

Om man missar första gången ta till er den konkreta feedbacken och 
justera ansökan genom att skicka in den igen ☺

Erfarenheter från Eurostar



Aktuella relevanta Horizon 2020-utlysningar



Typ av utlysning och finansieringsnivåer



Resoruce projet kan växlas upp till 
internationell finansiering

Hans Folkesson, berättar om sina Resource projekt och behov om 
kommande finansiering. 



Workshop

Idè
Behov
Tema
Utvecklingsbehov 
Internationalisering 
Demonstration
Kommersialisering
Samarbeten i sverige
Befintliga /nya samarbete
Tidplan
Finansiering
Koordinatorer

Internationella 
samarbetspartners
-Nära kund
-Utveckling/Innovation
-Forskning

Aktuella utlysningar
(Horison2020, Eurostars, 
Nordiska, EU-SME, 
Innosup..)



• Sitter tillsammans 3-4 st/grupp och diskuterar

Workshop



Ide

Behov

Tema



Utvecklingsbehov

Nationella samarbetspartner

Internationella samarbetsparter



Koordinatorer

Finansieringsbehov

Tidplan



Utlysningar att matcha



Summering

Vad tar vi med oss?

Ser ni någon möjlighet med internationell finansiering?

Ska vi arbeta vidare tillsammans



Tack för oss!

https://resource-sip.se/

https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/Topic-overview_SC5_
2020.pdf

https://resource-sip.se/
https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/Topic-overview_SC5_2020.pdf
https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/Topic-overview_SC5_2020.pdf

