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Vad är vi? 
Ett strategiskt
innovationsprogram

Vad är vårt mål? 
Materialanvändning
inom planetens
gränser

Hur finansieras vi? 
Energimyndigheten, 
Vinnova och Formas



Vad gör vi? 
Vi finansierar 
innovationsprojekt 
med fokus på hållbar 
materialanvändning 
och cirkulär ekonomi

Vi genererar och sprider 
fakta och kunskap

Vi skapar förutsättningar 
för nya affärer och 
arbetssätt 



Utlysningen i korthet
 Titel: Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser
 Budget: 45 MSEK 
 Tidplan

 Sista dag för ansökan: 2022-03-14
 Beslut: juni 2022
 Projektstart tidigast: 15 augusti 2022
 Projektavslut senast: 15 augusti 2025 

 Vem kan söka? I princip vilken organisation som helst. Vi uppmuntrar särskilt projekt 
där behovsägaren ingår och där samverkan mellan flera parter sker.



Fokus
 Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som 

bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi.

 Mycket bred utlysning. Ansökan ska dock på ett tydligt sätt kunna beskriva:
 hur resultaten förväntas bidra till hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi
 projektresultatens ekonomiska potential samt när i tiden de positiva effekterna förväntas uppstå  
 Så länge dessa aspekter kan beskrivas så är man inom utlysningens fokus



Fokus
Vi kräver inte alls men vill gärna uppmuntra:
 Projekt med fokus på ”rätt från början”

 Karakteriseras av att göra förändringar tidigt i utvecklingen av en tjänst, produkt, policy eller 
process på ett sådant sätt att behovet av resurser redan från början minimeras. 

 Exvis gå från att erbjuda en produkt till en tjänst, utveckla erbjudanden baserade på att flera 
användare delar på samma produkt, digitalisera en fysisk produkt, designa en produkt för att 
lättare kunna repareras eller uppgraderas osv.

 Projekt att ta lärdom av internationella erfarenheter såväl innan som under projektets 
gång



Typer av projekt
 Genomförbarhetsstudie

 Max 500 000 kronor i stöd
 Stöd kan sökas för högst 75% av projektets totala budget

 Tillämpad forskning och innovationsprojekt
 Max 4 000 000 kronor i stöd
 Stöd kan sökas för högst 50% av projektets totala budget

 Demonstrationsprojekt
 Max 8 000 000 kronor i stöd
 Stöd kan sökas för högst 45% av projektets totala budget

Exempel för ”Tillämpad 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. 



Mervärden för beviljade projekt. 
Rådgivning och stöttning kring:
 Kommunikation

 Kommunicera projektresultat, pressreleaser, nå en bredare publik
 LinkedIn, RE:Source hemsida, nyhetsartiklar  

 Internationalisering
 Möjlighet att presentera i internationella sammanhang
 Kunskapsutbyte med RE:Source internationella kontakter
 Komma i kontakt med organisationer vars syfte är att öka svensk export

 Implementering
 För att komma närmare verklig implementering av projektresultat
 Rådgivning kring exempelvis affärsmodeller, finansiering, omvärldsanalys 

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

finansiärer som kan hjälpa projektet vidare efter avslutat projekt hos oss



Kriterier
 Resursmässig och ekonomisk potential

 Bidrag till hållbar materialanvändning och en mer cirkulär ekonomi 
 Ekonomisk potential i form av exempelvis nya affärer, ökad lönsamhet, skattebesparingar, långsiktig konkurrenskraft

 Nyhetsvärde
 Värdet av det projektet avser att tillföra i förhållande till befintlig kunskap och befintliga lösningar

 Genomförande
 Relevans och trovärdighet i budget och plan i relation till projektets mål och förväntade resultat.

 Aktörskonstellation
 Tillgång till kompetens och erfarenheter som behövs för de aktiviteter som ska genomföras inom projektet och för 

att projektresultaten ska komma till nytta
 Närhet till implementering

 När i tiden projektresultaten bedöms kunna bli implementerade och när de positiva effekterna förväntas uppstå
 Resultatspridning

 Relevans och förväntad effekt av planerade kommunikationsinsatser 
 Jämställdhet

 I vilken grad ansökan redogör för om köns- och genusperspektivet är relevant eller inte relevant att inkludera i 
projektet och hur. Exempelvis i projektgruppens sammanställning och projektets genomförande



Så här ansöker du
 Använd e-tjänsten ”Finansiering av forskning och innovation” på Mina sidor för att 

skriva din ansökan (https://minasidor.energimyndigheten.se). Ersätter gamla E-
kanalen

 Börja med att ansöka om behörighet att få företräda koordinatorn 
 Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. 
 Du får ett mejl när din ansökan har godkänts.

 När du har fått behörighet till e-tjänsten har du tillgång till formuläret ”Ansökan om 
finansiering av forskning och innovation.

 Se fullständig utlysningstext på utlysningens websida

https://minasidor.energimyndigheten.se/


Några tips
 Läs utlysningstexten noga och följ instruktionerna. Titta extra noga på: 

 Utlysningens bedömningskriterier
 Vilken information som efterfrågas i respektive fält i ansökningsformuläret 

 Starta i tid
 Bygga projektkonstellationen och komma överens om vad som ska göra tar ofta mer tid än själva 

skrivandet. 
 Börja förslagsvis med att skriva en ”onepager” som kortfattat beskriver vad projektet går ut på, 

projektparter, ungefärlig totalbudget, tilltänkt projektstart och slut osv.
 När väl idén är förankrad och vässad i projektgruppen är det ofta enkelt att skriva själva texten

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

 Det är lättare än vad man tror. Följ instruktionerna steg för steg så är ni snart i mål 
 Våga fråga! Ring eller maila oss



Ta del av mer information
 Eventuellt kommer vi köra ett ytterligare webbinarium. 

 Preliminärt 2022-02-09 kl 10.00

 Frågor? Kontakta oss gärna!
 Angående RE:Source samt utlysningens innehåll och inriktning:

 Klas Cullbrand 
 klas.cullbrand@resource-sip.se
 0737188669

 Angående ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor
 Jenny Köhler
 jenny.kohler@energimyndigheten.se
 016 542 06 40

mailto:klas.cullbrand@resource-sip.se
mailto:jenny.kohler@energimyndigheten.se


Frågestund
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