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Gränsöverskridande 
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Regionala/nationella projekt

ERUF Småland och öarna
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LÄRANDE, 
SAMORDNING, 
SPRIDNING

PILOTINVESTERINGAR 
OCH DEMONSTRATIONER

ERUF Småland och öarna
2014-2020 

ERUF Småland och öarna
2014-2020 



EU-
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Svensk 
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ERUF Småland och öarna
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Utlysningar



15 miljarder skäl
2018-2020



Energieffektivisering
Förnybar energi
Konsumenter, medborgare och 
städer
Industri och forskning m.m.

Energirelaterat i andra program

5-10
10-20
30-40 

milj. kr
/projekt

2018
2019



40 % CO2
2 mdr kr

18 milj. jobb



Uppgradering av byggnaders energiprestanda och smarthet

• Koldioxidfria byggnader: Innovativa och prisvärda lösningar som förändrar renoveringsmarknaden (IA)

• Integrerade hemrenoveringstjänster (CSA) 

• Hållbara energikunskaper inom byggsektorn (CSA) 

• Uppgradering av smarthet hos befintliga byggnader genom innovativa lösningar för varm vatten, värme 

och kyla (IA)

• Nästa generations energideklarationer för byggnader (CSA, IA) 

Energieffektiv industri och tjänster

• Kostnadseffektivt nyttjande av industriell spillvärme/-kyla (IA, CSA)

• Kapacitetsuppbyggnadsprogram för att stödja genomförandet av energikartläggningar SMF (CSA) 

Energieffektivisering



Energieffektivitet är en investering

• Innovativ finansiering för ee-investeringar (CSA) 

• Samordnad finansiering för ee-investeringar (CSA) 

• Stöd för projektutveckling (CSA) 

Energieffektivitet är en energikälla

• Nästa generations smarta energitjänster med energieffektivitet som energikälla (CSA, IA) 

• Socioekonomisk forskning: konceptualisering och modellering av energieffektivitet och energibehov (RIA)

Stöd till policydrivna innovationer

• Ny energimärkning som driver och ökar innovationen inom produktens energieffektivitet (CSA)

• Stöd till offentliga myndigheter att genomföra Energiunionen (CSA) A: Borgmästaravtalet och övriga 

strategier ska implementeras och följas upp, öka kapaciteten hos kommuner, peer-to-peer.

• Städer som innovationshubbar för ee-finansiering (CSA). Processtöd, juridisk och ekonomisk hjälp. 



Nästa generations förnybara energilösningar

• Utveckla nästa generations förnybar energiteknik (RIA) universitet

• Störande innovation inom ren energiteknik (RIA) universitet/företag

Förnybara energilösningar för implementering hos konsumenter 

• Förnybara integrerade energisystemlösningar i byggnader (RIA)

• Ökad teknisk prestanda för lokala uppvärmnings- och kyllösningar (IA) NU

• Demonstrera betydande kostnadsreduktion av lösningar för byggintegrerad solkraft (IA) NU

• Solenergi i industriella processer (RIA)

• Kombinera förnybar teknik för ett förnybart fjärrvärmesystem (IA)

Förnybar energi Mycket forskning  och 
Energiunion (säkerhet)



Förnybara energilösningar för implementering på systemnivån

• Utveckla lösningar för att minska kostnaderna och ökad prestanda för förnybar teknik (RIA)

• Demonstrera högpresterande förnybar teknik för kombinerad värme- och kraftproduktion & integrering i 

EU: s energisystem (IA)

• Demonstrera lösningar som avsevärt minskar kostnaden för förnybar kraftproduktion (offshore wind & 

deep geothermal) (IA)

• Optimering av tillverkning och systemdrift (RIA) (offshore wind, deep geothermal och PV) universitet

• Öka konkurrenskraften av EU:s solcellstillverkningsindustri (IA) pilotlinjer

• Utveckling av lösningar baserade på förnybara källor som ger flexibilitet i energisystemet (IA)

• Demonstration av lösningar baserade på förnybara källor som ger flexibilitet i energisystemet (IA) Bl.a. 

vattenkraft.

Förnyelsebara bränslen för transport

Utveckling av nästa generation biobränslen och alternativ förnybar bränsleteknik för vägtransporter (RIA)



Smart och ren energi för konsumenter

• Medvetna konsumenter som ett sätt att förändra energimarknaden (CSA)

• Lindra hushållens energifattigdom (CSA)

• Konsumenternas engagemang och efterfrågesvar (IA) Förnybar energi är intermittent

Smarta medborgare i energisystemets centrum*

• Flexibilitet och marknadsalternativ för elnätet (IA) Förnybar energi är intermittent

• Lösningar för ökat regionalt gränsöverskridande samarbete i överföringsnätet (IA)

• Integrerade lokala energisystem (IA)

• Koldioxidfria energisystem på geografiska öar (IA) Gotland!

• TSO - DSO - Konsument: Storskaliga demonstrationer av innovativa nättjänster genom efterfrågesvar, 

lagring och småskalig RES-generering (IA)

• Pan-europeiskt forum för FoU på smarta nät, flexibilitet och lokala energinät (CSA)

Smarta städer (Smart cities and communities) (IA) Borgmästaravtalet.

Konsumenter, medborgare och städer



Nära noll utsläpp från fossil kraftproduktion och CO2-intensiva industrier

• Avancerad infångningsteknik

• Omvandling av fångad CO2

• Strategisk planering för CCUS-utveckling

• Integrerade lösningar för flexibel drift av fossila kraftverk genom kraft-till-X och/eller energilagring

• Industriell produktion med låga koldioxidutsläpp genom användning av CCUS

• Tekniskt stöd och/eller studier för att stödja genomförandet

Horisontella aktiviteter

• Samhällsvetenskap och humaniora (SSH) aspekter av övergången till ren energi (clean energy transition)

• Modellering som stöd för övergången till ett system med lågt koldioxid i Europa

• Stöd till öppnande av energikällor med låga koldioxidutsläpp i Europa

• Stöd till sektorsflora

• Forskning, innovation och utbildningsförmåga för energiövergång

• Övergång i kolintensiva regioner

Industri, forskning m.m.



ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER (Nano-bio-processer)
• Integration av energismarta material i fastighetsbyggnader (IA)
• Uppbyggnad av informationsmodellering som är anpassade till effektiv renovering (RIA)
• Vidareutveckling av plusenergihus (IA)
• Industrialisering av byggnadskuvert för renoveringsmarknaden (IA)
• Integrerade lagringssystem för bostadshus (IA)
• Smart, hållbart och prisvärt bostadsbyggande i alla byggnadens levnadsfaser (IA 50%)

FÖRNYBAR ENERGI (Nano-bio-processer) 
• Förbättra effektiviteten i fotosyntesen (RIA)
• Fotokatalytisk syntes (RIA)
• Avancerade material för innovativa multilayers för hållbara solceller (IA)
• Material för offshore energi (IA)

Energirelaterade utlysningar i andra H2020-program



ENERGISYSTEM, ENERGILAGRING, STÄDER, ELFORDON
• Förstärkning av EU-materialteknik för icke-bilbatterilagring (RIA)
• Material för icke-batteribaserad energilagring (RIA)
• Material för framtida högpresterande elektrifierade bilbatterier (RIA)
• Interoperabla och smarta hem och nät
• Avancerad teknik (säkerhet/Cloud/IoT/BigData) för ett hyperlänkat samhälle i samband med Smart City
• Retrofit lösningar och nästa generations transporter
• Utveckla och testa delade, sammanhängande och kooperativa automatiserade fordonsflottor i stadsområden för 

rörlighet för alla
• Integrerade arkitekturer, komponenter och system för nästa generationens elektrifierade fordon optimerade för 

infrastrukturen
• Virtuell produktutveckling och produktion av elektrifierade fordon och komponenter
• Användarcentrisk laddningsinfrastruktur
• Nästa generations elektrifierade fordon för stadsanvändning
• Lågutsläppspropulsion för långdistans lastbilar och bussar
• Demonstration av systemisk stadsutveckling för cirkulära och regenerativa städer
• Säkerhet för smarta städer och "mjuka" mål i Smart Cities
• Cybersäkerhet i elkraft och energisystem (EPES): en rustning mot cyber- och integritetsattacker



HORISONTELLA AKTIVITETER

• Katalytisk omvandling av kolväten (RIA)

• Smarta material, system och strukturer för energi skörd (RIA)

• HPC och Big Data aktiverade storskaliga testbäddar och applikationer

• 5G-valideringsförsök över flera vertikala industrier

• Stora datalösningar för energi

• Dynamisk motverkande av cyberattacker

• Stödja utvecklingen av klimatpolitiken för att leverera till Parisavtalet, genom integrerade bedömningsmodeller (IAM)

• Mänsklig dynamik och klimatförändringar

• HPC PPP - Internationellt samarbete på HPC

• Förberedande åtgärder för nya FET flaggskepp

• Excellenscenter på HPC

• Copernicus evolution - Forskningsverksamhet till stöd för tvärgående applikationer mellan Copernicus-tjänster

• EGNSS-applikationer som främjar digitalisering

• Förebyggande, upptäckt, svar och lindring av kombinerade fysiska och cyberhot mot kritisk infrastruktur i Europa



Call Climate: Building a low-carbon, climate resilient future: climate action 
in support of the Paris Agreement

Call Climate: Greening the economy in line with the Sustainable 

Development Goals (SDGs)



Call Transport: Safety in an evolving road mobility environment

Nya sätt att köra/resa med bil skapar nya utmaningar för säkerheten.

Ta fram verktyg, modeller, säkerhetssystem, utbildningsprogram.

Särskilt delmål 3.6: att till 2020 halvera antalet dödsfall och olyckor inom

vägtrafiken.



Participant Portal 
Cordis Utlysningar 

& inlämning

Projekt-
exempel





wille.kuha@energikontor.se Tel: 070 717 2291

TACK Norra Småland!
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