
Bootcamp Horisont2020 
27 november 2018

presenteras stolt av…
Energikontor Norra Småland i samarbete med Jönköpings kommun, 

Energikontor Sydost & Tillväxtverket 
Plats: Science Park i Jönköping



Horisont 2020 är EU:s ramprogram för 
forskning och innovation

Och är nu med på en H2020-ansökan!  



Energikontor Norra Småland [Sedan september 2012]

Uppdrag
• Energieffektivisering
• Förnybar energi
• Kommunernas energi-

& klimatrådgivning

Profilområden
• Hållbart resande 

och transporter
• Energieffektiva företag
• Hållbart byggande 

och renovering



13 anställda och vi rekryterar…

Projektbaserade & projektfinansierade

• GoMate- elfordonspool, Hela RESAN
• Kraftsamling biogas II, FASTR- förnybara drivmedel på gång
• Energieffektiva företag (noder, nätverk)
• Energikontoren Sverige: samordning transporter, 

REDI- resfria möten i offentlig sektor 
• Fler på gång…   



Program BootcampH2020, 27 nov 2018
8.30 Registrering och fika

9.00- 9.40 Horisont2020, nu och framöver, Lena Eckerberg Energikontor Sydost. 

9.40- 10.10 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Om ERUF och förlängd programperiod, fokus 
förstudier med exempel, Tillväxtverket.

10.10–10.30 Bensträckare/kaffepåfyllning/frukt 

10.30–12.00 Workshop, börja skriva tidig projektidé. Grupparbete utifrån egen idé. Tillväxtverket med hjälp. 

12.00 Lunch



Save the Date! 
• Ekonomi i EU-projekt 24-25 januari 2019 
• Rosenlunds herrgård, Jönköping
• Kursen är grundläggande med fokus på att ge en djupare förståelse samt 

de verktyg och kunskaper som behövs för att på ett kvalitativt sätt arbeta 
med ekonomi i ett EU-projekt

• Dag 1: Projektets ansöknings- och budgeteringsfas
Dag 2: Projektets genomförande-, rapporterings- och revisionsfas. 

• Självkostnadspris



Upplägg workshop, projektidé

1. Presentation av upplägget på ERUF-projekt och tidig projektidé 
samt visa var en hittar mallen på webben. 

2. Grupparbete. Har ni egen projektidé – kör på den! Bolla gärna med handläggare från TVV.
Har du/ni inte tagit med någon egen idé, hitta en grupp som har!

Vi arrangörer kommer hjälpa till att coacha er framåt! 



Vadå bootcamp?
• Boot camp (straff) – en typ av anstalt för unga förbrytare och 

missbrukare 
• En mjukvara från Apple (källa: Wikipedia) 

Nä…
• Träningspass/läger från det militära där övningarna är 

högintensiva och omväxlande samt där hela gruppen peppar 
varandra och hjälps åt!


