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Vår verksamhetsidé

Vi leder samhällets omställning till 
ett hållbart energisystem



Varför ett program för 
affärsutveckling?

7. främja forskning och innovation i form av en 
strategiskt utformad samlad insats som spänner över 
hela innovationssystemet, i nära samverkan med, 
och som komplement till, övriga energipolitiska 
insatser och andra styrmedel som syftar till att nå 
klimat- och energimål samt energirelaterade 
miljöpolitiska mål,

8. främja kommersialisering av forskningsresultat 
och spridning av nya produkter, processer och 
tjänster,

Instruktionen: 2§ verksamhetsområde



Resan från forskning till marknad

Kunskap Produkt och tjänst Marknad Expansion

Program för grundforskning

Program för tillämpad forskning

Stöd genom innovationsmiljöer och intermediärer

Konceptutveckling

Verifiering med kund

Pilot och demo

Internationella insatser satser för partnerskap, export och investeringar
Forskning

Främjande

Ekonomiska stöd

Samverkan/intermediärer

Insatser för tillgång till tillväxtkapital



Vi som jobbar med hållbar affärsutveckling

Sara Brolin Ada NilssonDag Agnvall

Sara Ceder 

(f-ledig)

Martin Svensson

Iana TaranenkoPernilla Rinsell Elin Törnwall

(f-ledig)

Martin Larsson Ali Dolovac

Ida Norén



Ekonomiska stöd

Verifiering av 
innovationer  med kund

Projektexempel:

• Utvärdera energirelevans

• Utvärdera kommersiell potential

• Säkerställa de mest 

grundläggande hörnstenarna för 

en fortsatt utveckling och 

kommersialisering

Stöd: högst 100 % av godkänd 

stödgrundande kostnad upp till 

maximalt stödbelopp av 

500 000 kronor.

Kan sökas: Stänger 1 februari 2023

Pilot och 
demonstration

Konceptutveckling av 
innovationer med affärsfokus



Ekonomiska stöd

Konceptutveckling av 
innovationer med 

affärsfokus

Projektexempel:

• Vidareutveckla innovationen samt 

verifiera tillsammans med kund

• Framtagande av prototyp hos kund

• Provkörning och utvärdering hos 

kund

• IP-strategi

• Affärsutveckling

Stöd: max 3 miljoner kronor. Högst 

45% av stödgrundade kostnader. Upp 

till 100% stöd till arbete med 

affärsutveckling, 

innovationsrådgivning & IP-strategi.

Kan sökas: Stänger 1 februari 2023

Pilot och 
demonstration

Verifiering av 
innovationer med kund



Ekonomiska stöd

Konceptutveckling 
av innovationer med 

affärsfokus

Verifiering av 
innovationer med 

kund
Projektexempel

• Produkt- eller 

prototypdemonstrationer

• Produktionsdemonstration

• Systemdemonstration

Stöd:

Minsta projekt 7 miljoner kr. Bidraget 

utgör högst 25-45% av godkända 

stödgrundande kostnader (beroende 

på företagsstorlek)

Kan sökas: Stänger 3 februari för 
skiss

Pilot och 
demonstration



Nytt för 2023 

Konceptutveckling och Verifiering med kund planerar 3 
stängningsomgångar under 2023

Planerade stängningsmånader:

• Februari 

• Juni 

• Oktober



Industriklivet 
• Långsiktig satsning 2018-2040

• 1,4 miljarder kr 2023 

• Stödja omställningen till nettonollutsläpp 2045

• Fokus på tekniksprång

• Tre områden:
1. Processindustrins utsläpp av växthusgaser 

2. Permanenta negativa utsläpp 

3. Strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen 
i samhället



Så bedömer vi din ansökan

Innovationsgrad

Hur unik är 

innovationen och 

hur ger det 

konkurrensfördel

ar jämfört med 

andra lösningar?

Mognadsgrad

Har lösningen 

rätt 

mognadsgrad?

Affärspotential

I vilken 

utsträckning 

uppnås en 

tydlig och 

konkret 

kundnytta?

Energipotential

Bidrar 

innovationen till 

omställningen 

av 

energisystemet?

Genomför-

barhet

Är projektets 

mål och budget 

realistisk?

Jämställdhet

Har 

jämställdhets-

aspekter

beaktas 

i projektets 

utformning?

Aktörer och 

samverkan

Finns rätt 

kompetens i 

teamet?



Tips för en 
framgångsrik ansökan

• Påbörja ansökan i tid så att du hinner 
förbereda allt som krävs.

• Läs den fullständiga utlysningstexten noga.

• Skriv så att den som inte är insatt i ämnet
kan förstå er lösning. Exempelvis:

− Beskriv och motivera nyttan av er lösning 
samt beskriv det bakomliggande 
problemet

− Beskriv målet med projektet tydligt

− Beskriv hur er lösning särskiljer sig från 
likande lösningar.

• Bifoga alla obligatoriska dokument.



Övrig information
Utlysningarnas stängningsdatum:

• Konceptutveckling och Verifiering med kund stänger 1 februari 2023

• Pilot och demo stänger för skiss 3 februari 2023

Informationsmöte för Konceptutveckling och Verifiering med kund

• Digitalt möte på Teams den 24/1 13.15

Se hemsidan för mer information och länk till informationsmötet

Verifiering med kund 2023 (energimyndigheten.se)

Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus (energimyndigheten.se)

Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023 
(energimyndigheten.se)

http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/verifiering-med-kund-2023/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/konceptutveckling-av-innovationer-med-affarsfokus2023/
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/storre-pilot-och-demonstrationsprojekt-for-energi--och-klimatomstallning-2023/


Kontakta oss vid frågor

Ida Norén

Ida.noren@energimyndigheten.se

073-660 02 85

Martin Svensson

Martin.svensson@energimyndigheten.se

073-074 53 26

mailto:Ida.noren@energimyndigheten.se
mailto:Martin.svensson@energimyndigheten.se


Kontakt Industriklivet
Vid frågor om specifika projekt, kontakta oss:

• Anna Thorsell 
anna.thorsell@energimyndigheten.se, 016-544 20 48

• Isabella Gustafsson Ismodes 
Isabella.Gustafsson@energimyndigheten.se, 016-544 21 62

mailto:anna.thorsell@energimyndigheten.se
mailto:Isabella.Gustafsson@energimyndigheten.se
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