Stöd till företag för energi- och klimatfrågor
Detta är en sammanställning över möjliga bidrag för företag att söka för energi- och
klimatåtgärder. Det är en kort översikt över olika aktuella fonder och program som finns hos ett
antal aktörer, främst myndigheter. De presenteras utifrån vem som primärt handhar själva
ansökan, själva finansieringen kan däremot komma från olika källor.
För några av dessa har ansökningstiden gått ut/går snart ut. De finns ändå med här pga av att nya
utlysningar kan komma framöver.

Västra Götalandsregionen
FoU-kort
Beskrivning
 Stöd till små och medelstora företag i Västra Götaland för forskning och utveckling
 Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser för att stärka företagets internationella
konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion
 Övergripande mål är att stärka små och medelstora företags möjligheter att:
o Konkurrera på globala marknader.
o Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
o Bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.


Det finns två typer av ”FoU-kort” att söka:
o FoU-kort Bas: Max 50.000 kr för att undersöka vilka FoU-insatser som behövs inom
företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Man kan skicka
in ansökningar löpande under året till FoU-kort Bas.
o FoU-kort Avancerat: Max 500.000 kr i FoU-stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa
företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla
tjänster, varor och processer. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till
exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande
till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad.

Målgrupp
Små och medelstora företag i Västra Götaland enligt EU:s definition med global marknad eller
potential för global marknad och uttalad vilja att växa med hjälp av FoU-insatser.
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FoU-kort Bas riktar sig till små och medelstora företag inom alla sektorer. FoU-kort Avancerat
riktar sig till små och medelstora företag inom Västra Götalandsregionens strategiska områden,
mer info finns på hemsida. Ansökningar som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling kommer
att prioriteras.
Ansökningsperiod
Hösten 2016 är utlysningen öppen mellan 1 augusti till 3 oktober.
Kontakt och mer information
Västra Götalandsregionen, kontaktperson Marianne Gustafsson,
marianne.gustafsson@vgregion.se, 010-441 36 87, 070-886 21 61
http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/startsida/Regionutveckling/Naringsliv/Program/Forskning-och-utveckling-isma-och-medelstora-foretag/Kontakt/
Exempel på projekt som tidigare beviljats stöd



Företaget Fjäråskupan som utvecklar energibesparande köksfläktar
Leif Åhls Verkstad AB för att utveckla ny teknik som använder spillvärmen vid produktion
av biogas till att torka träflis

Naturskyddsföreningen
Bra Miljöval-fonder
Beskrivning




Fonder dit medel avsätts från elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval.
Det finns tre olika fonder, varav en är relevant för energi- och klimatfrågor oberoende av
företagstyp
Energieffektiviseringsfonden: finansierar projekt som minskar energianvändningen i
bostäder, industrier eller andra lokaler. Fonden fokuserar på minskad energianvändning,
och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen
minskar. Förbättring av isolering, effektivare ventilation och byte till bättre
belysningsteknik är exempel på vad man kan söka stöd för från
energieffektiviseringsfonden.
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Det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta i form av minskad
energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande
verksamhet får inte projektstöd.

Ansökningsperiod
Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året.
Kontakt och mer information
Naturskyddsföreningen, Jesper Peterson, jesper.peterson@naturskyddsforeningen.se,
070-240 17 22
http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/miljofond
Exempel på projekt som tidigare beviljats stöd



PostNord i Umeå, för LED-belysning i frysanläggning
E-on i samarbetsprojekt med fastighetsägare: för test av solceller

Tillväxtverket
Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige
Beskrivning
 Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450
miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Programmet omfattar Västra
Götaland och Hallands län.
 De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora
företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar
stadsutveckling. Målgrupp är små och medelstora företag.
 Programmet består av tre insatsområden:
o Samverkan inom forskning och innovation - stimulerar samverkan mellan företag,
akademi och forskningsinstitut.
o Konkurrenskraftiga små och medelstora företag - främjar utvecklingen av fler nya
innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och medelstora företag
o Innovation för en koldioxidsnål ekonomi - underlätta för företag att samverka
kring forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att
utveckla test- och demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka
företags energieffektivitet.
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Ansökningsperiod
Nuvarande ansökningsomgång är öppen mellan 15 juni och 15 september 2016
Kontakt och mer information
Tillväxtverkets kontor i Västsverige, Göteborg
E-post: vastsverige@tillvaxtverket.se, telefon: 08-681 91 00
Kontaktperson på nationell nivå finns i Stockholm: Erik Lindholm
E-post: erik.lindholm@tillvaxtverket.se, telefon: 08-681 91 47

Miljödriven tillväxt
Just nu finns ingen pågående utlysning. Kan komma i framtiden
Beskrivning
 Miljödriven tillväxt stödjer små och medelstora företag och nätverk, som arbetar med
miljöanpassade produkter och tjänster.
 Företagsstöd för att hjälpa företag utveckla sina produkter, stärka konkurrenskraften, hitta
finansiering osv.
 I tidigare utlysningar har följande gällt:
o För företag gäller att de ska medfinansiera projektet med minst 50 procent i
kontanta medel. Högst 25 procent av projektets totala budget får utgöra det
sökande företagets egna personalkostnader, det vill säga max hälften av företagets
egen kontanta medfinansiering.
 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/foretagsutveckling/miljodrive
ntillvaxt.4.21099e4211fdba8c87b800017002.html

Exempel på projekt som tidigare beviljats stöd


Ecoefective – IT-baserat energiledningssystem

Demo Miljö
Beskrivning
 Hjälper små och medelstora företag som har nya hållbara miljötekniklösningar att hitta
kunder genom att utveckla partnerskap och kunna etablera demonstrationsanläggningar i
länder där tekniken kan göra nytta för att förbättra miljö och levnadsförhållanden för
utsatta och fattiga människor.
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Programmet innefattar två verktyg, som kan användas tillsammans eller var för sig:
o Planeringsbidrag
o Demonstrationsprojekt
Demo Miljö ska bidra till att förbättra fattiga människors levnadsvillkor, hälsa och
anpassningsförmåga i elva av Sidas samarbetsländer. Detta ska göras genom utvecklad
kunskap, och stärkta partnerskap inom miljöteknik som minskar negativ miljö- och
klimatpåverkan i samarbetsländerna.

Ansökningsperiod
Den tredje fasen av Demo Miljö pågår mellan 2015-2018.
Kontakt och mer information
Drivs av Tillväxtverket, på uppdrag av SIDA
Kontaktperson: Karin Bengtsson, karin.bengtsson@tillvaxtverket.se, 08- 681 9160
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/foretagsutveckling/demomiljo.4.74f57d
0f1283a4f88ff800017655.html
Exempel på projekt som tidigare beviljats stöd



Pelletsspisar till Afrika
Frukt som blir till biogas i Indonesien

Vinnova
Horizont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation
Beskrivning
 Klimatåtgärder är en viktig del inom det prioriterade området ”Samhällets utmaningar”.
 Under kategorin ”Industriellt ledarskap” finns satsningar för Innovation i små och
medelstora företag.
 Innovativa SME’s med klara kommersiella ambitioner och en tydlig potential för kraftig
tillväxt och internationalisering är fokus för denna satsning
 EU har utvecklat ett instrument för att hjälpa dessa: SME-instrumentet
 Instrumentet innebär:
o Anslag/Bidrag för att ta fram genomförandestudier/förslag (50 000 EUR, 70%
finansiering)
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o Anslag/bidrag för att ta fram prototyper och demonstrationsprojekt (500 000 EUR,
70% finansiering)
o Gratis företagscoachning
Support och guidning för att bland annat hitta riskfinansiering
Det är MYCKET VIKTIGT att företaget som söker har gjort bedömningen att det projekt/den
idé man söker för är tillräckligt innovativ (spjutspets), har en hög tillväxtpotential och är ett
moget projekt.
Inom H 2020 (Eurostars) finns också möjligheter för små och medelstora företag att i
samarbete med andra parter (forskningsorganisationer och offentlig sektor) söka
finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i
internationella projekt.
http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/EUREKA/Eurostars/

Ansökningsperiod
Perioden löper mellan 2014-2020 och total budget är 3 miljarder euro.

Kontakt och mer information
Vinnova med stöd av Tillväxtverket.
Kontaktpersoner för SME-instrumentet
o
o
o

Vinnova: Karin Aase, karin.aase@vinnova.se, 08-473 31 17
Tillväxtverket: John Wallon, john.wallon@tillvaxtverket.se, 08-681 65 41
Maria Evertsson, maria.evertsson@tillvaxtverket.se, 08-681 91 26

http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/Industrielltledarskap/Information-and-Communication-Technologies2/

Exempel på projekt som tidigare beviljats stöd


Information finns på http://cordis.europa.eu/projects/result
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Innovationsprojekt i företag
Just nu finns ingen pågående utlysning. Ny info kommer i september och ansökningstillfälle öppnar
i kvartal 4.


För tidigare ansökningar har följande gällt:
o Innovativa utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential i ett tidigt
skede utan extern finansiering kan få bidrag för att utreda marknadsförutsättningar
och gå från idé till en första fungerande prototyp eller version.
 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.
 http://www.vinnova.se/sv/var-verksamhet/innovationsformaga-hosspecifika-malgrupper/innovativa-sma-och-medelstora-foretag/forforetag/innovationsprojekt-i-foretag/

Länsstyrelsen
Klimatklivet 2016 – 2018
Beskrivning
 Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. En lokal investering kan till exempel
göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län.
 Största möjliga klimatnytta, men även spridning av teknik, marknadsintroduktion, påverkan
på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är fokus
 Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting,
organisationer, föreningar och stiftelser.
 Flera åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att
söka stöd för att:
o fasa ut fossil energi
o ta tillvara restvärme
o bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
o göra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
o minska utsläppen av metan eller lustgas
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o installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid
pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål
Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller
omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.

Ansökningsperiod
 Nuvarande ansökningsperiod är 29 augusti-26 september 2016. Fördelning av anslag görs i
december 2016.
 600 miljoner kronor finns att dela ut 2016-2018

Kontakt och mer information
Naturvårdsverket ansvarigt, men Länsstyrelsen håller i ansökningarna
Länsstyrelsen Västra Götaland
Jan Mastera, 010-2245143
Kristina Flisberg, 010-2244617
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/stod-for-lokalaklimatinvesteringar.aspx

Exempel på projekt som tidigare beviljats stöd



Energieffektiveringsåtgärder: värmeåtervinning, spillvärme från datacenter, fjärrvärme,
inköp av simulatorer
Energikonvertering: byte av olja till biobränslen, byte av olja till fjärrvärme, uppvärmning
med biobränsle

2016-09-13

sid 8

Jordbruksverket
Stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020
Beskrivning
 Stöd kan sökas för att utveckla och driva företag på landsbygden
 En viktig prioritering är att ”främja resurseffektivitet och stödja övergången till en
koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruket”
 Stöd finns även för miljöinvesteringar som att anlägga en våtmark, förbättra
vattenkvaliteten eller röja en betesmark t ex.
 239 miljoner kr finns för stöd till ”Energieffektivisering och förnybar energi”
Kontakt och mer information
Kundtjänst 0771-223 223
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod.4.5abb9acc11c89b20e9e8000401.html

Energimyndigheten
Energikartläggningsstöd




Stödet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300
megawattimmar (MWh) per år samt till lantbruk med fler än 100 djurenheter.
Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för
en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan.
Maximalt kan man få 50 000 kronor i stöd. Stödet ska sökas innan energikartläggningen
påbörjas

Mer information och uppgifter om resultatet
 http://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/
 http://www.energimyndigheten.se/effekter-av-vara-satsningar
Exempel på företag som tidigare beviljats stöd i Göteborg


ASSA OEM AB, Mjuk Biltvätt Sverige AB, Radisson Blu Scandinavia Hotel, H Johnsens
Konditori, Maxi ICA Stormarknad, Stena Recycling AB, Estrella AB, Litreb Fastigheter AB
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Stöd till solceller








Energimyndigheten är ansvarig, ansökan görs dock hos Boverket.
Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt
privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och
solel/solvärmehybridsystem.
Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag.
Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande
kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt
elektrisk toppeffekt.
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/
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