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• Vem kan söka? Tidsplan 

• Ansökningssystemet Prisma

• Att tänka på för dig som 
huvudsökande

• Budget, finansiering & statligt stöd

• Formaliakrav

• Hur bedömningsprocessen går till

• Frågestund

Upplägg
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• Skriv din fråga i ”Q&A” chatten, på 
svenska eller engelska.

• Det går bra att skriva frågor när 
som helst de dyker upp.

Frågor?
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Digitalt samhällsbyggande i praktiken 

• Sök medel för forsknings-, utvecklings-
och innovationsprojekt som bidrar till ett 

mer resurseffektivt och hållbart 
samhällsbyggande med hjälp av 
digitaliseringens möjligheter.

• 500 000 kronor till 4 miljoner kronor. 
Projektlängd 12–48 månader.
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Vem kan söka?  

• Universitet, högskola, institut, företag, offentlig sektor.

• Organisation som är juridisk person (ej enskild firma).

• Endast organisationer med svenskt organisationsnummer.

• Minst två parter ska medverka i ansökan. Minst en av de deltagande 
parterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.
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Tidsplan

• Utlysningen stänger:  
• 2 februari 2023 kl. 14.00

• Formas väntas fatta beslut om vilka 
projekt som kommer beviljas bidrag 
den 16 maj 2023

• Besluten offentliggöras senast 
dagen efter på Formas webbplats 
och skickas senare ut via e-post 
från Prisma 

• Beslut om bidrag kan ej överklagas 

• Projektstart tidigast 1 juni 2023

• Projektstart senast 1 december 
2023



Hitta utlysningen i Prisma 
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Sök i Prisma 

• Huvudsökande organisation 
(medelsförvaltare)

• Organisationskonto krävs

• Godkänd medelsförvaltare

• Initiera ansökan genom 
organisationskontot

• Organisationskontoansvarige 
kan bjuda in annan projektledare

• Beskriv hur din organisation ser 
ut (skapa en struktur).
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Få din ansökan signerad

När ansökan är ifylld måste den registreras, skickas in och signeras av 
organisationskontoansvarig. Signering av en registrerad ansökan 
görs av organisationskontoansvarig, och kan ske på två sätt:

1. Om organisationskontoansvarig är samma person som projektledare, 
registrerar denne person ansökan och signering sker per default vid registrering.

2. Om projektledare är en annan person än organisationskontoansvarig, gör 
projektledaren ansökan klar och sedan måste medelsförvaltaren, den 
organisationskontoansvarig, registrera och skicka in ansökan. Signering av ansökan 
sker då per default vid registrering.
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Tips! 

• Ansök om organisationskonto på Prismas webbplats och börja fyll i 
ansökan tidigt!

• Fyll i information i Prisma i god tid (samtidigt som du jobbar med 
mallen projektbeskrivning)

• Följ instruktionerna i utlysningstexten noga.

• Titta på bedömningskriterierna! 

• Om ni bedriver ekonomisk verksamhet, kolla statsstödsreglerna! 

• Viktigt: ha tid för signering av ansökan!

• För att kunna registrera en ansökan måste en hemvist inom 
organisationen anges. 
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Budget, finansiering 
och statligt stöd
Johan Hansson 
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Finansiering och stöd till företag

• Projekt kan söka från 500 000 kronor till max 4 miljoner kronor

• Projektlängd kan vara mellan 12–48 månader

• Krav på medfinansiering 50 procent
• Den sammanlagda egna finansieringen ska uppgå till minst 50 procent av de 

totala kostnaderna för projektet

• Kan bestå av tid eller andra resurser 

• Flerpartsansökningar med deltagande från näringslivet
• Minst två parter ska medverka i ansökan

• Minst en av de deltagande parterna ska komma från näringslivet eller offentlig 
verksamhet
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• Företag och annan ekonomisk 
verksamhet kan få finansiering.

• Regler för statligt stöd gäller och 
tillämpas.

• Vi följer EU:s definition av små och 
medelstora företag (SME).

Stöd till företag och 
annan ekonomisk 
verksamhet
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Bestämmelserna

• Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk 
verksamhet omfattas av regler om statligt stöd

• Allmänna gruppundantagsförordningen (GBER)
• Maximal stödnivå stora/medel/små

• Industriell forskning 50 % / 60 % / 70 %

• Stödnivån kan höjas med 15 procentenheter vid faktiskt samarbete 
eller omfattande spridning av resultaten – Stödnivåer Formas stödförordning.pdf

• Försumbart stöd – stöd av mindre betydelse
• Maximal stödnivå 100 %

• Takbelopp 200 000 EUR över 3 år, innevarande beskattningsår och 2 år bakåt

• Allt försumbart stöd till en koncern räknas samman

https://www.formas.se/download/18.166aa05167c62dff5d7225a/1549969148815/tabell%20f%C3%B6r%20St%C3%B6dniv%C3%A5er%20Formas%20st%C3%B6df%C3%B6rordning.pdf


Tänk på

• Parterna bär kostnaderna - inte projektet som helhet

• Kostnaderna ska beräknas, redovisas och rapporteras per part

• Inget gemensamt ”projektkonto” utan de relevanta kostnaderna ska 
sedan anges och rapporteras för var och en av parterna
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• När ansökan kommit in 
kontrollerar Formas om den 
uppfyller de formella krav som 
ställs i utlysningen.

• Om ansökan inte uppfyller kraven 
avslås den och går inte vidare till 
granskning.

Formaliakrav
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Efter ansökan har lämnats in  

Följande krav kommer att kontrolleras i denna utlysning: 

• Att sökt belopp per projekt inte överstiger 4 miljoner kronor.

• Att projekten inte sökt för mer än 4 år och ska vara minst 12 månader.

• Krav på medfinansiering 50 procent från näringsliv eller andra icke-akademiska parter.

• Projektparterna ska vara juridiska personer (dvs inga enskilda firmor).

• Minst två organisationer ska delta som projektparter i projektet, varav minst en ska komma 
från näringslivet eller offentlig verksamhet.  

• Att internationella projektdeltagare inte tar del av bidraget.

• Det är inte tillåtet att inkomma med samma ansökan med olika huvudsökanden. Samtliga 
slutregistrerade ansökningar, som har snarlikt innehåll, kommer att avslås.

• Att projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som tillhandahålls på formas.se
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Bedömningsprocess  

• Ansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av 
oberoende granskare (aktiva forskare och användare av 
forskningsresultat). 

• Panelen har en bredd kompetens

• Flera personer bedömer varje ansökan.

• Ansökan bedöms utifrån kriterier för relevans, potential, 
genomförande och organisation/aktörer. 

• Alla kriterier bedöms på en skala 1-7. 

• Bara det som står i ansökan bedöms. Bedömningarna görs utifrån det 
som finns beskrivet i ansökan. Därför är det viktigt att ansökan är så 
tydlig som möjligt i sitt innehåll och att all viktig och relevant 
information finns med. 
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Utlysningens hemsida

• All Information om 

• vad din ansökan ska innehålla

• hur du går till väga för att söka

• bedömningskriterier

2023-01-26 19



Tidigare webbinarium    
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Kontakt

Smart Built Environment

Bakgrund, syfte, önskade 

effekter: 

kristina.gabrielii@iqs.se

Formas

Frågor angående hur man söker, 
bedömningsprocessen:

aleh.kliatsko@formas.se

För administrativa frågor och frågor om 
Prisma:

anna.gellerstedt@formas.se

Frågor angående budget, finansiering och 
statligt stöd:

johan.hansson@formas.se
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Frågor 
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Lycka till! 
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