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Hur offentlig sektor kan delta i
internationella energiprojekt samt 

konkreta exempel från Växjö



Energikontor – hållbart energisystem

• 450 energikontor i EU, varav 14 i Sverige

• Energikontoren är en viktig del i EU:s och Sveriges energipolitik  

• vara partner i projektet 

• hitta rätt program och prioritering

• förmedla inbjudningar till att delta i projekt

• särskilt uppdrag: informera offentliga aktörer om Horisont  2020 om 

prioriteringar i utlysningarna och vara stöd



What´s in it for min kommun?

• Kunskapslyft - i EUs utvecklingsriktning

• Delfinansiering av investeringar (riskpengar) 

• Synlighet och status för frågorna i organisationen

• PR nationellt och internationellt



Media om Europas grönaste stad Växjö 2010

http://www.repubblica.it/?ref=rephplogo
http://www.repubblica.it/?ref=rephplogo
http://edition.cnn.com/
http://edition.cnn.com/
http://content.thoughtequity.com/help/images/365.jpg
http://content.thoughtequity.com/help/images/365.jpg
http://www.afp.com/english/home/
http://www.afp.com/english/home/
http://www.npr.org/
http://www.npr.org/
http://english.kbs.co.kr/
http://english.kbs.co.kr/
http://www.france5.fr/
http://www.france5.fr/
http://www.rp.pl/
http://www.rp.pl/
http://www.bbc.co.uk/turkish/
http://www.bbc.co.uk/turkish/


Olika sätt att delta

• Koordinatör

• Leder projektet (skriver ansökan och bestämmer upplägg)

• Partner

• Deltar med egen budget och redovisning

• Mottagare

• Någon annan utför projektet och t ex kommunen är målgrupp. T ex ett 

regionförbund, länsstyrelse  eller energikontor.



Miljökloka kontor
(Save@work i Horisont 2020)

• Stöd att genomföra en energisparkampanj/tävling 

• 20 offentligt ägda kontorsbyggnader 

• Mars 2016 -2017 mäts, loggas och jämförs energianvändningen 

på en online-plattform
Energibesparing % 

Bästa energisparkampanj 

Mest utvecklade åtgärdsplanen

• Kompetensutveckling

• Minskad energianvändning 

• Bidrar till de egna målen

Vinnarna får representera Sverige i den europeiska tävlingen i Bryssel juni 2017



Smart Cities (FP7)
READY PROJEKTET

Deltagande städer:

Växjö Demonstration

Århus, Danmark Demonstration

Kaunas, Litauen Observation

KOWI konsult koordinatör

Projekttid: 60 månader

Växjö partners:

• Växjö Kommun

• Linnéuniversitetet

• Energikontor Sydost

• Växjö Energi

• VäxjöBostäder

• IKEA of Sweden

• CA – fastigheter

• VÖFAB

• Wexnet

Totalt EU-bidrag för Växjö ca 60 
Mkr, budget ca 112 Mkr



Kvantitativa mål/åtgärder, Växjö

• Energirenovering av 376 
lägenheter (besp. 50%) i 
miljonprogramsområdet Araby 
(varav 60 extra innovativt – besp. 
70%), totalt: ~37,000 kvm;

• Renovering av 11,162 kvm 
kontorsyta i kommunhuset Växjö; 

• Innovativa åtgärder i 
fjärrvärmenätet och i elsystemet;

• Energisparande åtgärder i 
egnahem.



Typer av åtgärder i projektet

• Energieffektiv renovering av 
lägenheter: isolering, fönster, 
dörrar, ventilation, LED-belysning 
et cetera;

• Varmvattendrivna 
hushållsmaskiner

• Innovativa ventilationslösningar 
FTX

• Vattenbesparingsåtgärder

• Värmeåtervinning från dusch- och 
tvättvatten (via värmepump)



Typer av åtgärder i projektet

• IT- och TV lösningar för 
energiinformation

• Smarta mätare

• Intelligenta styrlösningar 
för flexibel energi-
användning, inkl. 
ventilation

• Högeffektiva solceller och 
solfångare (hybrid)



Typer av åtgärder i projektet

• Energilagring(batteripack)

• Smarta laddningslösningar för 

elbilar

• Installation av lösningar för smarta 

kök (förvaringslösningar, värmedriven 

hushållsutrustning, lösningar för återvinning)

• Beteendekampanjer för smart, 

energieffektivt boende

• Effektivisering av fjärrvärmenätet 
(låg temp, dynamiska effekter)

• Kunskapsutbyte och spridning av 

goda exempel



Vad kan bli ett EU-projekt?

• Verksamhetsplan/energiplan/trafikprogram/planprogram

- Nya anläggningar eller åtgärder som kan spetsas

- Innovativt kan innebära

 Teknik

 Samarbete (t ex region – kommun)

 Metod (t ex för beteendepåverkan)

 Kombination av kända lösningar

 Behov av demonstration

- Kunskapsuppbyggnad, undanröjande av icke-tekniska hinder



Bygg projektet

• Utse intern projektledare som har drivkraft och uthållighet och ges tid 

samt stöd från högsta ort. 

• Hitta partners

• Använd (gå med i) nätverk – Energy Cities, ICLEI, UBC, Covenant of Mayors for Climate & Energy, m 

fl samt vänorter

• Köp den kunskap ni behöver men se till att ni lär er, inte att konsulten lär 

sig, samt att det blir det projekt ni vill ha. 

• Energikontoren har nätverk och får många inbjudningar som förmedlas 

till regionen. I vårens ansökningsomgång i Horisont 2020 var Region 

Blekinge, Ronneby, Ljungby och Växjö med som våra partners.



Utmaningar

• Tiden – beslut i styrelsen, underskrift, budgetprocesser 

(delegationsordning viktig för att kunna hoppa på inbjudningar)

• Myter:

 Arbetet i projektet kan utföras med befintlig personal som samtidigt sköter sitt 

ordinarie jobb.

 Mycket administration - oftast rimligt i förhållande till bidraget. 

• En EU-ansökan kräver mycket extrajobb – men det är mycket att 

vinna.

• Språket - man måste kunna kommunicera i tal och skrift på engelska 

och det kan vi i Sverige.



Tips

• Skaffa inloggning till Participant Portal

• Skaffa PIC-kod – identifikation som behövs vid ansökan och skicka in alla 

papper som behövs för att bli verifierad i det elektroniska systemet.

• Verifiera LEAR (Legal Entity Appointed Representative) 

• Tips till läsning av utlysningar: 

• Type of action: Coordination and Support Action = mjuka åtgärder

• Type of action: Research and Innovation Actions = demonstration (bygger)

• Skriv i ansökan vad ni tänker göra – göm det inte i fina formuleringar.

• Lyssna på de webbsända informationsmötena



SESAC i Växjö – Smart cities FP6

Hyresbostäder AB
Passivhus

Växjö Energi AB
Fjärrkyla

Växjöhem AB
Energieffektiva trähus

Vöfab AB
Solpaneler på skola

Tekniska förvaltningen
Biogas

Midroc
Energieffektiva trähus

Kommunledningskontoret
Strategisk arbete2005-2011



EU-projekt är jobbigt och väldigt givande!



Horisont 2020 

WP2016-17 Säker, ren och effektiv 

energi

Jönköping 27 jan 2016

Esa Stenberg, Vinnova

Nationell kontaktperson (NCP) Energi, Transport, Euratom

esa.stenberg@vinnova.se 08-473 3239

mailto:esa.stenberg@vinnova.se


HORISONT 2020



Minst 3 olika 

organisationer från 

3 olika EU-stater

Två olika 

finansieringsgrader, 

70% eller 100%

2-åriga 

arbetsprogram

720 miljarder kronor  

Under 2014 -2020

Max 8 mån 

från stängning till 

kontrakt

Starkt 

utmaningsdrivet –

mer fokus på 

innovation

Horisont 2020 – snabbfakta



Spets-

kompetens

Europeiska 
forskningsrådet, ERC 

Framtida och ny teknik, 
FET 

Marie Sklodowska-
Curie Actions

Europeisk 
forskningsinfrastruktur 

Industriellt

ledarskap

Ledarskap inom 
möjliggörande teknik 
och industriteknik 

Tillgång till 
Riskfinansiering

Innovation i SMF

Samhälleliga

utmaningar

Hälsa, demografiska 
förändringar och välbefinnande 

Livsmedelstrygghet, hållbart jord- & 
skogsbruk, marin-, maritim, samt 

insjöforskning & bioekonomi 

Säker, ren och effektiv energi 

Smarta, gröna och integrerade 
transporter 

Klimatåtgärder, miljö, 
resurseffektivitet och råvaror 

Inkluderande, innovativa och 
reflekterande samhällen

Säkra samhällen



Energi

22



Smart and sustainable cities

Competetive low-carbon energy

SC3 – Secure, clean and efficient Energy

Thematic scope of the 

Energy challenge

Energy efficiency



• Heating and Cooling

• Engaging consumers towards sustainable 

energy 

• Buildings

• Industry, services and products

• Innovative financing for energy efficiency

Energy Efficiency

WP 2016 - 2017

28 topics, ~ 144 M€



Type of projects in Horizon 2020

• Research and 
innovation project

• Innovation project

• Coordination and 
support action

• Pre-Commercial 
Procurement project, 
SME instrument etc.



Technology readiness levels (TRL)

• TRL9 Actual system proven in an operational environment

• TRL8 System completed and qualified

• TRL7 System prototype demonstrated in an operational environment

• TRL6 Technology demonstrated in a relevant environment

• TRL5 Technology validated in a relevant environment

• TRL4 Technology validated in the laboratory

• TRL3 Experimental Proof of Concept

• TRL2 Technology concept formulated

• TRL1 Basic Principles Observed

IA - Innovation 

Action

RIA – Research & 

Innovation Action

IA

R
IA



Energy Efficiency WP 2016 – 2017 

AREA/TOPIC TRL TYPE

Heating and Cooling

EE-01 Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase 

energy efficiency of district or individual heating and cooling systems 

6 - 8 IA

EE-02 Improving the performance of inefficient district heating networks CSA

Engaging consumers towards sustainable energy 

EE-07 Behavioural change toward energy efficiency through ICT > 6 IA

EE-09 Engaging and activating public authorities CSA

Buildings

EE-14 Construction skills CSA

T0PICS DEADLINES

EE-01,EE-07 19 Jan 2017

EE-02 7 Jun 2017

EE-09, EE-14 15 Sep 2016/ 7 Jun 2017



Bild 28

EE-09-2016-2017: Engaging and 

activating public authorities 

• Specific Challenge

• Due to their spending power and pivotal role within the community, the public sector is an 
important driver in supporting a market transformation towards more efficient energy 
systems, buildings, products, services and towards stimulating a general public behaviour for 
increased uptake of energy efficiency solutions …

• Scope

• Innovative ways to enable public engagement in the energy transition, developing interface 
capacities within public authorities to engage with civil society 

• Supporting public authorities to foster integrated energy, transport mobility and land-use 
planning at local level 

• …

• Expected Impact 

• Primary energy savings, renewable energy production and investments in sustainable energy…

• Number of certified municipalities

• Number of consumers/stakeholders engaged with their Public Authority 

• …

Type of action: Support and Coordination Action



Smart and sustainable cities

WP 2016 - 17

• SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects 
(IA,TRL 7->)

• SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions 
in cities (IA)

• SCC-03-2016: New governance, business, financing models and 
economic impact assessment tools for sustainable cities with nature-
based solutions (urban re-naturing) (RIA)

T0PICS DEADLINES BUDGET

SCC-01 5 Apr 2016/14 Feb 2017 €60M

SCC-02
8 Mar 2016 (stage 1)/

7 Mar 201 7(stage 1)

€40M

SCC-03 8 March 2016 €15M



GrowSmarter

Mål: Energieffektiv renovering, integrerad infrastruktur 

och hållbara transporter i ombyggnadsområden.

Lighthousestäder: Stockholm, Köln, Barcelona 

Följestäder: Cork, Porto, Graz, Valetta, Suceava

Horisont 2020 

Smart Cities…

240 miljoner SEK

2015 – 2019



Partners in GrowSmarter



Smart Cities and Communities

Bild 32

• 7 svenska städer 
medverkar i FP7 eller 
Horisont 2020 projekt

• 2 koordinatorer:

• Stockholm Stad

• Eskilstuna & 
Strängnäs Energi och 
Miljö AB

Stockholm

Malmö

Eskilstuna

Lund

Göteborg

Växjö

Borås



EEB-05-2017: Development of near zero energy building renovation 

(IA, TRL 5-7)

EEB-06-2017: Highly efficient hybrid storage solutions for power and heat in 

residential buildings and district areas, balancing the supply and demand 

conditions (RIA, TRL 4-6)

EEB-07-2017: Integration of energy harvesting at building and district level 

(IA, TRL 5-7)

EEB-08-2017: New business models for energy-efficient buildings through 

adaptable refurbishment solutions (CSA)

Call: Energy Efficient Buildings (EEB)

T0PICS DEADLINES BUDGET

EEB-05 – EEB-08-2017 19 Jan 2017 €54M



SME Instrument - 2016

Phase 1

Concept and 

feasibility assessment

Phase 2

R&D, 
demonstration, 

market replication

Phase 3   

Commer-
cialisation

50.000 € (70%)

~ 6 months

0,5 - 2,5 M€ (70%)

12 - 24 months

No direct 

Funding

-Coaching

Deadlines: 4 dates: Feb - Nov (Ph1), Feb - Oct (Ph2) 

TRL at least 6



Vad är viktigt att 

tänka på när ni 

söker?



Rekommendationer

Bild 36

• Läs arbetsprogram och 
identifiera topic

• Kontakta stödfunktioner

• Bygg nätverk - nationellt 
och europeiskt

• Aktörer från minst tre 
länder

• Bygg upp ett team som 
kan lösa uppgiften

• Starta i god tid



Bild 37

Var medveten om vad ni bedöms

på - Bedömningskriterier

Excellence Impact Implementation

Scientific and/or 

technological 

excellence

(relevant to the topics 

addressed by the call)

Potential impact through  

the development, 

dissemination and use of 

the project results

Quality and efficiency 

of the 

implementation and 

management



Horizon 2020 - Type of actions

Pre-Commercial Procurement, Prizes, SME instrument, 
ERC Grants, Marie Curie Fellowships, ERAnet Cofund etc.

Research and Innovation 

Actions (RIA):
100% of eligible costs

25% for indirect costs

Innovation Actions (IA):
Profit-organisations 

70% of costs

Non profit: same as RIA

Coordination and support actions:

100% of eligible costs, 25% for indirect costs

Building a Team 

Min 3 partners from 

3 different EU countries 

or AC



Vilket stöd kan ni 

få?



Bild 40

Horisont 2020 information 

- rådgivning

Lokalt

- Universitetens 

forskningsservice

Regionalt 

- Enterprise Europe Network

(EEN)

- Energikontoren

Nationellt 

- Nationella kontaktpersoner 

(VINNOVA, 

Vetenskapsrådet)

- EUSME2020



Kontakta oss om du vill veta 

mer om Horisont 2020

Nationella kontaktpersoner: www.vinnova.se/NCP
Horisont 2020: www.vinnova.se/h2020

Nyhetsbrevet Inside: www.vinnova.se/inside

http://www.vinnova.se/NCP
http://www.vinnova.se/h2020
http://www.vinnova.se/inside


INSIDE – our newsletter for 

European funding! 



Register as expert:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


www.VINNOVA.se

Vi stärker Sveriges innovationskraft för 

hållbar tillväxt och samhällsnytta

Sveriges innovationsmyndighet


