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Välkommen till information för sökande

1. Introduktion till E2B2
Programmet, nätverk och kommunikation 
Anna Land, IQ Samhällsbyggnad

2. Utlysning 5 
Information och tips inför ansökan
Anna Pettersson, Energimyndigheten
Christoffer Tjärnberg, Energimyndigheten

3. Frågor? 
Du som lyssnar får möjlighet att ställa frågor

4. Avslutning



Webbinarium – så här går det till!

Vill du ställa en fråga till talarna? 
• Vi som värdar förmedlar frågor till talarna
• Skriv din fråga i chatten (adressera den till ”all panelists and attendes”)
• Använd ”raise hand”-funktionen om du vill ställa en fråga muntligt

Har du tekniska problem?
• Adressera en fråga till oss i chatten (adressera till ”All panelists”) så ska vi 

försöka hjälpa dig



IQ Samhällsbyggnad



Vi är sektorns röst!



IQ Samhällsbyggnads medlemmar



Introduktion till E2B2

Informationsmöte för sökande i E2B2



Programidé

E2B2 bygger ny kunskap, 
teknik, metoder och tjänster 
som bidrar till visionen om en 
resurs- och energieffektiv byggd 
miljö



Forsknings-, utvecklings- och innovationsområden

Drift, 
användning, 

människors val 
och vanor

Tekniska 
installationer

Byggnaders 
klimatskal, 

byggmaterial, 
byggsystem

Byggnaden 
som system 

och 
byggprocessen

Byggnader 
i energi-
systemet



Omfattande och långsiktigt program sen 2013

• Programperiod 2018-2024
– 78 projekt, 155 Mkr i stöd, 62 

Mkr samfinansiering
– 160 Mkr budget 2021-2024, 

utlysning öppen nu
– 160 Mkr budget 2018-2021: 4 

utlysningar genomförda
• Programperiod 2013-2017

– 80 projekt, 125 Mkr i stöd, 125 
Mkr samfinansiering

– 140 Mkr budget
– 5 utlysningar genomförda



78 pågående projekt

värme och ventilation

stad och 
planering

byggnaden som system
förvaltning

renovering

energitillförsel

klimatskal

byggprocessen

beteende
cirkulära frågor ekonomi



Över 160 samfinansiärer bidrar!



Vi som jobbar dagligen med E2B2 är:

IQ Samhällsbyggnad
• Anna Land, programansvarig
• Anders Nilsson, bitr. programansvarig
• Lina Theander, kommunikatör 
• Åsa Flygare, slutrapporter, event och 

administration

Energimyndigheten
• Anna Pettersson, programansvarig 
• Christoffer Tjärnberg, programansvarig



Kommunikationen stödjer E2B2 

• Kommunikationen i E2B2 ska hjälpa 
oss mot visionen och att nå 
programmets mål

• Utan kommunikation kan inte 
programmet på riktigt bidra 
till en hållbar energi- och 
resursanvändning i bebyggelsen

• Strategisk grundregel - göra 
forskningen lätt att förstå och mer 
använd



• Grafisk profil 
• Digitala kanaler
• Trycksaker

• Publika möten 
och event

1. Göra programmet känt



2. Stötta de som medverkar i programmet

• Projektintervjuer som start
– Publiceras på E2B2.se
– Nyhetsbrev

• Resultat publiceras på E2B2.se
– Journalist gör resultatblad
– Projektledare gör slutrapport

• Alla projekt gör en egen kommunikationsplan

målgrupper strategi aktiviteter



3. Se till att kunskapen kommer till användning

• Nätverka med andra experter
– Programkonferenser 
– Projektledarmöten
– Temaseminarier 

• Samverka med behovsägare
– Nätverken Bebo, Belok, Besmå, Relivs, Lågan
– Andra program: Spara&bevara, DEV

• Främja mervärden 
– Synteser
– Dialog om kommersialisering och nyttiggörande





Utlysning 5 i E2B2

Christoffer Tjärnberg
Anna Pettersson



Bidra till resurseffektivt byggande och boende, 
utlysning 5 i E2B2-programmet

I E2B2s femte utlysning välkomnas ansökningar i hela programmets området
Budget: 50 miljoner kronor
Projekten kan starta tidigast 7 december 2020 och avslutas senast 31 december 2024 

Exempel på områden som är särskilt relevanta för utlysningen är:
• projekt inom renovering och förvaltning som kan bidra till att förbättra byggnadersklimatskal, 

byggmaterial och byggsystem över byggnaders hela livscykel.

• systemlösningar för byggnadsmaterial, produkter och installationer – med utgångspunkt i 
energisystemperspektiv, livscykelperspektiv och möjliggörande områden (snarare än 
individuell teknik). Utveckling av metoder, lösningar, processer och systemlösningar.



Utlysningen har två ingångar

Utlysningen har två ingångar där det avsätts cirka 20 miljoner kronor för finansiering av 
projekt inom de respektive ingång:

1. Projekt där huvudsökande är universitet och högskolor eller institut.

2. Projekt där huvudsökande är ett företag, offentlig sektor eller övriga aktörer.

Utlysningen omfattar totalt cirka 50 miljoner kronor och Energimyndigheten kommer att 
fördela cirka 10 miljoner kronor mellan ingångarna baserat på söktryck, bedömningar och 
strategiska prioriteringar inom området resurseffektiv bebyggelse.



Så här ansöker du – börja i god tid

• Använd E-kanalen för att skriva din ansökan
• Börja med att ansöka om din personliga 

behörighet till E-kanalen. Ansök om 
behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett 
par dagar att få behörigheten.

• Skriv på svenska eller engelska 
• Skriv alltid en sammanfattning på svenska
• Bifoga CV för projektdeltagare.
• Länk till E-kanalen finns på utlysningens 

webbsida.



Vad ska finnas med i en ansökan?

• Titel – det skadar inte att ha en bra titel
• Projektsammanfattning – syftet med projektet (snarare än t.ex. mål eller genomförande)
• Motivering – utifrån utlysningens inriktning. Vad är det nya?
• Bakgrund – vad har gjorts tidigare?
• Mål – vad ska åstadkommas (inte ”hur”)
• Genomförande – hur projektet ska genomföras, metoder, uppdelning
• Kostnader (och kostnadsfördelning om flera parter)
• Redovisning och spridning av resultat (vilka är målgrupperna?)
• Nyttiggörande och användning (hur kommer resultaten från projektet att kunna användas?)



Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

Innovationshöjd och nyhetsvärde

Energirelevans

Genomförande

Nyttiggörande och spridning



Vad händer efter att ansökan skickats in?

• Utlysningen stänger 22 september 2020
• Energimyndigheten och bedömargrupp granskar
• Bedömningskriterier som anges i utlysningstexten
• Energimyndigheten fattar beslut tidigast i november
• När ett beslut har tagits får du ett besked av oss om 

vilket beslut som fattats och med vilka skäl beslutet 
har fattats.



Ekonomi

• Redogör för hur stora stödberättigande kostnader som varje projektdeltagare har
• Om deltagaren bedriver ekonomisk verksamhet (företag) eller icke-ekonomisk verksamhet 
• Vilken forskningskategori som projektet anses motsvara
• Dela gärna upp budgeten på de aktiviteter som ska genomföras inom projektet



Stödberättigande kostnader

• Kostnader som har uppkommit i projektet och under angiven projekttid för genomförandet av 
projektet. 

• Det ska vara en faktisk kostnad
• Varje stödmottagare får endast ta upp sina egna kostnader

Stödberättigade kostnader:
• Personalkostnader, 
• Kostnader för instrument och utrustning under den tid de används för projektet
• Kostnader för bygg och mark i den utsträckning och under den tid som de används för 

projektet
• Kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent, samt konsulttjänster
• Andra allmänna omkostnader och driftskostnader



Definition av företagens storlek

Storlek Antal 
anställda*

Årsomsättning eller 
balansomslutning**

Småföretag < 50 ≤ 10 milj €

Medelstora företag < 250 ≤ 50 milj. € resp. ≤ 43 milj. €

Stora företag ≥ 250 > 50 milj. € resp. > 43 milj. €

*) Med anställda avses inte bara löntagare utan även ägare som arbetar i 
företaget utan att vara anställda och konsulter som befinner sig i en 
beroendeställning till företaget.
**) Uppgifter från det senast godkända räkenskapsåret beaktas. För att ett 
tröskelvärde ska anses passerat ska företaget ha haft högre eller lägre värden 
under två år i rad.



Stödnivåer per stödmottagare
Typ av forskning och 
utveckling

Små företag Medelstora 
företag

Stora företag Icke-ekonomiska 
aktörer*

Genomförbarhetsstudie 70 % 60 % 50 % 100 %

Grundforskning 100 % 100 % 100 % 100 %

Industriell forskning 70 % 60 % 50 % 100 %

Experimentell utveckling 45 % 35 % 25 % 100 %

*Till exempel universitet och forskningsinstitut



Faktiskt samarbete

• Ett tillägg på högst 15 procentenheter 
• Projektet avser industriell forskning eller experimentell utveckling. 

– Vid samarbeten mellan företag måste minst ett av företagen vara ett litet eller 
medelstort företag om inte projektet genomförs i minst två medlemsländer inom 
EU. Inget av företagen får stå för mer än 70 procent av de stödberättigade 
kostnaderna.

– Vid samarbeten mellan ett företag och en eller flera organisationer för forskning 
och kunskapsspridning måste forskningsorganisationen ha rätt att offentliggöra 
sina egna forskningsresultat. Forskningsorganisationen måste även stå för 
minst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna.

• Stödnivån får aldrig överstiga 80 procent av de stödberättigade kostnaderna.



Samfinansiering

De delar av en stödmottagares stödberättigande kostnader som inte täcks av 
stödet från Energimyndigheten kallas för samfinansiering. Samfinansiering av 
egna stödberättigande kostnader kan till exempel bestå av:  
• arbetstid
• kontanta medel
• experimentkostnader
• Samfinansiering i annan form än kontanta medel ska utgöras av faktiska och 

reviderbara kostnader som uppstår under projekttiden.



Avslutningsvis

• Sök senast 22 september
• Läs utlysningstexten
• Hör av er med eventuella frågor

– Gärna på mail
Anna.pettersson@energimyndigheten.se
Christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se

mailto:Anna.pettersson@energimyndigheten.se
mailto:Christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se


Frågor eller 
funderingar?



E2B2 – Samverkansprogrammet Forskning och innovation för ett energieffektivt byggande och boende.E2B2 – Samverkansprogrammet Forskning och innovation för ett energieffektivt byggande och boende.

Tack för din medverkan!
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