
Från forskning till praktik och 
Klimatneutrala städer 2030
Webinarium om aktuella utlysningar

14 februari 2019 kl 10.30-11.30

Hanna Ridefelt, Formas,

Olga Kordas och Åsa Minoz, strategiska innovationsprgrammet Viable cities



Program 

10.30–11.00 Utlysningen Från forskning till praktik – metoder och 
verktyg 
Hanna Ridefelt, Formas

11.00–11.30 Utlysningen Klimatneutrala städer 2030 
Olga Kordas och Åsa Minoz, Viable cities



- Kommuner och forskare viktiga målgrupper

- Utveckla långsiktigt lärande och samverkan

För beviljade projekt: Gemensamma 
aktiviteter  

Klimatneut
rala städer 

2030

Från 
forskning 
till praktik 

▪ Skapa / ta tillvara synergier 

mellan insatser

▪ Metoder, verktyg, processer, 

arbetssätt för lärande

▪ Former för samskapande



Systemsyn – Portföljtänk, samverkan, lärande
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Formas vision

Kunskap bygger en 
hållbar värld



Formas bidrar till hållbar utveckling

Genom att:

• finansiera den bästa forskningen

• finansiera innovation i framkant

• sammanställa kunskapsöversikter för 
miljöområdet

• verka i dialog och samverkan

• bedriva och stödja 
forskningskommunikation
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Nationella forskningsprogrammet 
hållbart samhällsbyggande

• Städer och samhällens utmaningar

• Omställning till ett föränderligt klimat

• Fossilfritt välfärdssamhälle



Nationella forskningsprogrammet för 
hållbart samhällsbyggande
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Målsättningar med programmet: 

• Förnyelse och nytänkande inom forskning

• Användarperspektiv, nyttiggörande och genomslag

• Kunskap och lösningar för att nå nationella mål, de globala 

hållbarhetsmålen och FN:s nya urbana agenda

• Tvärvetenskaplig- och tvärsektoriell samverkan



Från forskning till praktik – varför?

• Ökat genomslag – stärka förutsättningarna för att omsätta forskning 
till praktik

• Bidra till att skapa förutsättningar till att möta städer och samhällens 
utmaningar

• Ett av flera verktyg för att stärka samverkan mellan forskning och 
praktik (jmf skola och vård)

• Nyhet! Kommuner och andra offentliga aktörer kan söka medel

• Inget krav på medfinansiering 
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Syfte med utlysningen

• Utveckla metoder och verktyg som bidrar till att omsätta 
forskningsresultat till praktik

• Bygga vidare på pågående (påbörjats senast under 2019) eller 
nyligen avslutade projekt (avslutats senast 2017)

• Förhålla sig till den kunskap som finns om nyttiggörande och 
genomslag av forskning  
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Vem kan söka och hur mycket?

• Forskningsutförare, kommuner och andra offentliga organisationer

• Maximalt två miljoner kronor per projekt och maximalt en miljon 
kronor per år. Minst 500 000 kronor.
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Viktigt att 
tänka på

Forsknings
-agendans 
tema och 
perspektiv

Vad ska 
ansökan 
innehålla

Prisma!Obligatoriska 
bilagor

Bedöm-
nings-

kriterier

Skapa 
organisationskonto i 

god tid

• Allt som är viktigt att veta står i 

utlysningstexten

• Om något är otydligt kontakta oss

• Skriv ansökan så tydligt som 

möjligt
• Alla bedömare ska kunna förstå 

vad ni vill göra

• Bedömning sker på det som står i 

ansökan (inget annat!)



Info för forskare som sökt i Prisma tidigare:

• Funktionen medverkande forskare i Prisma inte aktiverad för 
utlysningen

• Anledning: Göra det enkelt för andra aktörer utanför akademin att 
medverka i en ansökan

• Flera forskare kan medverka! ladda upp CV som bilaga

• Budgetspecifikation: Tydliggör hur budgeten fördelar sig mellan 
olika medverkande organisationer
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• Lägg till Smart Built bild!!

• Kör igenom – hinner jag på en kvart!
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Smart Built Environment utlyser

”Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande”

Forskning och innovation för ett billigare, snabbare och mer hållbart byggande 

genom digitalisering.

Konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och 

högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter. 

• Så mycket kan du söka: 500 000–4 miljoner kronor (+ samfinansiering 50%)

• Projektets totala budget: Minst 1 miljon kronor.

• Projektets längd: 12–36 månader.

• Formas delar totalt ut: Upp till 30 miljoner kronor.
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Öppnar: 18 februari

Sök senast: 29 april

Beslut: ca 20 juni



Frågor?
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Informationsmöte inför utlysning

Klimatneutrala städer 2030
Viable Cities – ett svenskt strategiskt innovationsprogram för smarta hållbara städer



Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som 

stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

Viable Cities
Programperiod: 2017 – 2030        Total budget: 1 miljard kronor



Vår vision: Sverige inspirerar till och har en ledande roll i energi- och 

klimatomställningen genom smarta och hållbara städer. 



Holistisk hållbar stadsutveckling
med människan i centrum samt

digitalisering och medborgar-
engagemang som möjliggörare



En stark samling aktörer – kvadrupel helix

Viable Cities katalyserar gränsöverskridande samarbeten

mellan sektorer och discipliner

Offentlig verksamhet

Universitet/Forskningsinstitutioner

Näringsliv

Civilsamhälle



Måll och steg

Aktivitetsbaserad 
modellering 

Energieffektiv 
vård

Digitalt 
kontrollerade 

odlingssystem
Energieffektiv 

planering

Hotmodellering 
och

attacksimulering

Klimatkampen 
Uppsala

Ladda, lagra, 
länka MERiT

Hållbara urbana 
lisvsstilar

Mo-Bo SAMIR

Sensorer för 
luftmiljö R:energi

Urban ICT Arena
kvadrupelhelix

Smart och 
klimatmedveten

matbutik 

Smart village

Småskalig 
elförsörjning

Värdeskapande 
med

öppna data 3De

Sharing Cities

Sweden



https://viablecitiesviz.github.io/



Mission
▪ Visionär, men tydlig och konkret, målsättning

▪ VAD ska uppnås? 

▪ NÄR ska detta ske?

▪ Engagera och samla många krafter, tvärs över sektorer, 

aktörer och discipliner. 
▪ Leda till banbrytande innovation för systemförändring. 



Mission
Klimatneutrala städer 2030



Utlysningen bygger plattform för att arbeta med mission

Klimatneutrala städer 2030

Accelerera klimatomställning i svenska städer



Fokus – accelerera omställning tillsammans

▪ Fokus på städer som vill påskynda omställningen för att 

bli livskraftiga och klimatneutrala(*) redan år 2030

▪ Projektkonsortier kraftsamlar för snabbare omställning 

och nyttjar digitalisering och medborgarengagemang 

som möjliggörare.

▪ Analysera behov

▪ Ta fram en ambitiös färdplan

▪ Forsknings- och innovation för att effektivt accelerera 

omställningen.

(*) Klimatneutral - staden/stadsdelen ger inte upphov till några utsläpp av 

växthusgaser och orsakar ingen påverkan på klimatet



Några förväntade resultat från projekten

▪ Ett etablerat innovationsteam med mandat och 

förmåga att påskynda omställningen 

▪ Preciserad målbild och en handlingsplan

▪ En kartläggning av stadens behov av forskning och 

innovation, liksom insatser för livslångt lärande i 

relation till centrala befintliga strategier och insatser.

▪ Genomförda och utvärderade piloter, prototyper, 

eller motsvarande insatser som förmår katalysera 

verklig förändring.



Fokusområden & Teman

Minst två fokusområden och 

minst ett temaområde 



Finansiering av innovationsprojekt

Utlysningen gäller finansiering av 

innovationsprojekt. 

▪ Utlysta medel totalt – ca 25 Mkr

▪ Stödbelopp per projekt: 

3 000 000 kr - 5 000 000 kr

▪ Stödnivå för projektet som helhet:

Max 50 %

▪ Projektlängd: 

2 år



Sökande

Minst tre parter ska stå bakom varje 

ansökan. Den koordinerande parten ska 

vara en stad/kommun och minst en part 

ska vara universitet, högskola eller 

forskningsinstitut.



Stad A

Stad B

Stad C

Stad E
Stad D

▪ Städer medägare

▪ Formulerar gemensamma 

behov och möjligheter

▪ Preciserar mission

Projekten avsätter 

400 000 kr 

Plattform för lärande och experimentering
Gemensamt arbetspaket för samskapande





Preliminär tidplan

▪ Sista ansökningsdag:           

28 mars 2019 

▪ Beslut offentliggörs: 

15 augusti 2019

▪ Projekt kan starta mellan: 

1 sept 2019 - 1 okt 2019

Obs! Kan ändras



Så ansöker ni

▪ Energimyndighetens elektroniska 

ansökningsverktyg E-kanalen. 

▪ Ansökan och bilagor

▪ Glöm inte skicka in bilagan 

”Publik projektbeskrivning” 

Ansökan måste vara komplett och 

korrekt!



Intresserade konsortier erbjuds att 
boka in konsultationsmöten med 
programkontoret.

Möjliga datum

26 feb, 28 feb, 1 mars, 5 mars

Kontakta

Patrik.Ryden@viablecities.com

Konsultationsmöte



Frågor om utlysningen

▪ Frågor och svar www.viablecities.com

▪ Om innehåll
Patrik Rydén, Viable Cities
0733-99 86 19
application@viablecities.com
patrik.ryden@viablecities.com

▪ Om ansökning/bedömning
Emina Pasic, Energimyndigheten
016-544 21 89 
emina.pasic@energimyndigheten.se



Frågor?



Utlysning Sista 

ansökningsdag

Ansök hos Kontakt

Klimatneutrala städer 

2030

28 mars Energimyndigheten Olga (Viable cities)

Ngn på EM

Från forskning till 

praktik- metoder och 

verktyg

2 april Formas Hanna Ridefelt 

(Formas)

Öppen utlysning 

Smart Built 

Environment

29 april Formas Katarina Buhr 

(Formas)
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Frågor


