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Översikt
• Utlysningen omfattar 60-80 miljoner Euro 

inklusive stöd från EU genom Horisont 
Europa

• Samarbete mellan 27 länder och 
finansiärsorganisationer

• Varje finansiär finansierar projekt med 
godkända medelsförvaltare i enlighet med 
finansiärens regler och förordningar

• Total budget för svenska finansiärer:
• Formas 15 miljoner
• Vinnova 12 miljoner
• Energimyndigheten 15 miljoner



Tidplan utlysningen
►Utlysningen öppnar 21 September 2022 13.00

►Sista ansökningsdatum steg 1 21 November 2022 kl 13.00

►Panelmöte för steg 1 Februari 2023

►Sökanden inbjuds att skicka in en fullständig ansökan XX Mars 2023

►Sista ansökningsdatum steg 2 3 maj 2023 kl 13.00 

►Panelmöte för steg 2 Juni 2023

►Nationella beslut och besked om resultatet till de sökande Juli 2023

►Projektstart September 2023 – Januari 2024

►Uppstartsmöte 2024

Informationsmöten
 DUT utlysning 2022 informationsdag 1 (online) 20 September 

2022 9.30-14.00 
DUT Call 2022: Info Day 1 (online) - DUT Partnership

 DUT utlysning informationsdag 2 (online) 18 Oktober 2022 

https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-joint-call-2022-info-day-1-online-information/


Utlysningens syfte

Syftet med utlysningen är att stödja transnationell forsknings-
och/eller innovationsprojekt som adresserar urbana utmaningar
som kan hjälpa bostadsområden och städer i deras omställning till 
mer hållbara ekonomier och samhällen

Fokus framförallt på urbana områden (inklusive stadsnära
områden) och deras frågor och utmaningar för att nå
klimatneutrala och hållbara städer. Effekter på landsbygd och
hänsyn till förbindelser mellan stad och landsbygd kan tas i
beaktande om det är relevant.

Första utlysningen ska skapa en portfölj av forsknings- och
innovationsprojekt som tar upp frågor och utmaningar som ryms i
någon av DUTs tre pelare, eller “transition pathways” – TPs. Alla
projekt ombeds att välja en huvudsaklig TP och ange vilken eller
vilka andra TP som berörs.



Utlysningens omfattning 
och riktning

1. Projekten förväntas ta en transdisciplinär ansats
2. Projekten förväntas vara av samskapande karaktär redan i de tidiga 

projektstadierna. Alla projekt måste tydligt engagera intressenter och visa på 
användarbehov som är relevanta för projektmålen.

3. Utlysningen omfattar en bredd av vetenskapliga discipliner, och utgår från 
att komplexiteten av urban hållbarhet vanligtvis kräver tvärvetenskapliga 
perspektiv för att analysera utmaningar och hitta lösningar på dem. 

4. Projekten får gärna integrera mångfaldsperspektiv samt underrepresenterade 
grupper i den planerade forskningen i sammansättningen av projektkonsortiet 
såväl som i projektets analyser, om det är relevant. 

5. Projekt bör visa på aktiviteter där kunskap och resurser delas, används och 
överförs mellan deltagarna och därmed skapa transnationell nytta. 

6. Projekten förväntas bygga på befintlig kunskap och etablerade 
erfarenheter från tidigare europeiska, nationella och regionala forsknings- och 
innovationsprojekt och program. 

7. Projekten förväntas ha potential att leda till långsiktiga partnerskap och 
nätverk mellan forskare och intressenter med avseende på beslutsfattande och 
innovation



Två ansatser:
En ”forskningsorienterad ansats” (Reserach-oriented
approach - ROA) - projekt som syftar till att skapa 
kunskap, analysera data, skapa bättre förståelse, modellera 
fenomen samt utveckla expertis och verktyg som kan 
användas av intressenter, praktiker och beslutsfattare. ROA 
välkomnar ansökningar som huvudsakligen fokuserar 
strategisk och/eller tillämpad forskning

En ”innovationsorienterad ansats” (Innovation-
oriented approach - IOA) – projekt som ska utveckla 
eller förbättra praktiska och operativa lösningar – tekniska 
och organisatoriska – för företag, lokalsamhällen och 
myndigheter med ansvar för urbana transporter och urban 
planering, såväl som att hantera och testa dem. IOA 
välkomnar ansökningar som huvudsakligen fokuserar 
tillämpad forskning och innovation. 

Projekt som kan få stöd



Utlysningens 3 pelare -
Transition Pathways (TPs)

15 minuters-staden /  
The 15-minute city 
transition pathway 

(15minC)
tänker om kring 

mobilitetssystem och 
urban rumslighet

Energipositiva
stadsdelar / The Positive 

Energy Districts 
transition pathway 

(PED) 
ställer om det urbana

energisystemet

Cirkulära urbana
ekonomier / The Circular 

Urban Economies 
Transition Pathway (CUE)
för en regenerativ urbanism

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Josefin



Jämlikhet, mångfald och 
tillgänglighet Urbant och regionalt ledarskap

Inga avfall

Välmående och 
inkluderande urbana 
ekonomier

Cirkulära urbana 
ekonomier (CUE)
Pelaren handlar om utmaningar kopplade till städers resursförbrukning. 
Syftet är att stödja planering och design av inkluderande,
hälsosamma, och regenerativa, städer som kännetecknas av cirkulära 
resursflöden där städer får en närmare koppling till naturens cykler. 
Det övergripande målet är att städer strävar mot följande mål:

Robusta urbana infrastrukturer 

Multifunktionella blågröna 
infrastrukturer

Urbana rum med tillgängliga 
digitala verktyg



Topic 1: Urban Resource Sharing and 
Circularity

• How can digital tools and applications of digital tools 

facilitate urban resource sharing and circularity without 

excluding marginalised or vulnerable groups in society, 

including those lacking digital access and capabilities?

• What incentives and disincentives are needed to increase 

urban resource sharing and circularity, and to reduce 

resource use and consumption, and how could such incentives 

be designed and implemented in inclusive way?

• How can urban resource sharing and circularity 

measures be designed and implemented so that the benefits 

of such measures strengthen social sustainability and 

justice?



Topic 2: Nature-based solutions 
(NBS)

• How can urban planning and design proactively consider and 

safeguard the use and reuse of blue-green resources, for 

climate adaptation and ecosystem services that benefit all 

citizens?

• How can co-design be used to identify and mitigate urban 

inequalities in processes for integrating nature-based 

solutions into local policies and plans? 

• How can planning and urban design address multifunctional 

greening approaches in ways that goes across and integrates 

spatial and governance scales, from neighbourhoods to urban 

districts to peri-urban areas, and that contributes with multiple 

benefits? 



• How can urban food systems and supply chains look like, 

function and be realised that deliver both ecological and social 

sustainability benefits to local communities as well as to the 

entire region in which the urban area is situated? 

• How can urban food systems be integrated with other urban 

resource systems, so as to increase circularity and decrease 

resource use and consumption, and how can the benefits of 

such systems be equally distributed? 

• How can urban planning and design contribute to the 

realisation of urban food systems that provide sustainable and 

healthy food to all inhabitants, including low-income people 

and in ways that meet cultural diversity, and what barriers (legal, 

economic, social, etc.) need to be overcome for this to happen? 

Topic 3: Urban food systems



Hållbar urban mobilitet

Planering och utformning av miljöer
med människan i centrum

Smart och hållbar urban logistik, produktion och service

Policy och governance som främjar en
omställning till hållbara transport- och
mobilitetsystem

15 minuters-staden
Pelaren syftar till att främja hållbar mobilitet och hållbara transporter, 
men också vitala stadsmiljöer som stödjer hållbara beteenden. 
Utgångspunkten är att majoriteten av de behov man kan tänkas ha 
ska kunna nås inom en 15 minuters-radie, via gång, cykel eller andra
hållbara transportsätt. Pelaren inriktas mot fyra tematiska områden:



Topic 1: Strengthen the mix of urban 
functions and services 

• This topic encourages proposals that rethink the role and 

integration of services and institutions into the urban fabric, to the 

end of strengthening neighbourhood functions that provide for 

climate-neutral urban mobility.  

• We encourage projects that explore current trends and diverse 

social needs, projects that challenge legal frameworks as well as 

the regulatory environment and reimagine governance, alliances of 

stakeholders and business models in order to enhance and 

implement the mix of urban functions and services – focused 

on mobility needs, but also on other services and amenities used 

daily in a neighbourhood – within the built environment. 



Topic 2  – Foster sustainable options 
for personal mobility and logistics in 
urban outskirts (and beyond) 

• There are many challenges on how the principles of proximity and 

the city of short distances can be transferred to low- and mid-

density neighbourhoods. Such areas – ranging from the urban 

outskirts to suburban areas and the metropolitan region – pose a 

considerable challenge for climate-neutral mobility, 

especially to active and shared forms of transport. 

• In order to test and deliver approaches for low- and mid-density 

areas more quickly, this topic focuses on sustainable mobility and 

logistic options as well as measures to reduce the need for frequent 

or long trips in these contexts. 



Topic 3: (Re)imagine urban public 
spaces and streets for vibrant, 
sustainable neighbourhoods
• This topic focuses on strategies, procedures, tactics and 

narratives that reimagine streets, where central qualities are 

lacking. Such qualities in public space encompass safety of stay and 

movement – with an emphasis on active mobility –, openness to a 

multitude of uses, promotion of human contact and social activity 

and much more. 

• Projects are encouraged to develop, contextualise and test tools 

and methods for (re)distributing street space in favour of 

sustainable mobility options and the social dimension of 

streets and squares. 

Presentatörsanteckningar
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Energipositiva 
stadsdelar (PED) 
Pelaren syftar till att stödja energiomställning i 
städer genom innovativa lösningar för planering, 
storskalig implementering och replikering av PED:er 
med målet att ha minst 100 PED år 2025. Pelaren 
bidrar med följande:

Mission on Climate Neutral and Smart Cities
genom att bygga en portfölj av PED-relaterade 
lösningar mot klimatneutralitet 

Bygger på optimering av energieffektivitet, (lokal) 
energigenerering från förnybara energikällor och 
energiflexibilitet och kommer att vara synergistiskt 
kopplade till energisystemet i Europa. 

Höjer livskvaliteten i städerna och bidrar till att 
uppnå COP21-målen och SDG-målen och 
förstärker den europeiska kapaciteten och 
kunskapen för att bli en global förebild



Topic 1: Energy communities –
energy transition driven by civil 
society 

• Energy communities will strengthen the PED concept with its neighbourhood-oriented 

focus and contribute to a better organisational grounding of PEDs within local 

communities.

• Energy communities organise collective and citizen-driven energy actions that will help 

pave the way for a clean energy transition, whilst moving citizens to the fore.

• Through the Clean Energy for All Europeans Package9 , the EU has introduced the 

concept of energy communities in its legislation, notably as citizen energy communities 

and renewable energy communities, including new rules that enable active consumer 

participation. 

• Proposals are asked to design and demonstrate strategies for mobilising active 

citizen participation in the energy market in a given local context through 

awareness- and capacity-building, linking with existing local initiatives, etc. 

• Proposals are asked to design business model development in a given local context 

and design a process for technical implementation, planning and design of the energy-

relevant assets in an energy community. 



Topic 2: Energy flexibility 
strategies – technological, legal, 
societal challenges
Proposals are asked to: 

• design innovative technological solutions for energy flexibility strategies in 

PEDs and to show innovative bridging of existing technological solutions, and 

demonstrate them in a specific urban context, e.g. by means of Living Labs.

• identify these barriers and provide proposals for overcoming them, as well as 

identify gaps in the regulatory framework. 

• design strategies for interaction between PEDs and the regional/national 

energy system, considering smart grids, share of energy between national, 

regional and local levels, storing for balancing seasonal fluctuations, etc

• design and demonstrate strategies for public participation and stakeholder 

involvement regarding energy flexibility solutions and to raise awareness 

and capacity. Project proposals must consider behavioural aspects, governance 

structures, the legal framework and the social capital of the local population. 

They also need to demonstrate the impact of proposed solutions on energy 

security and the prevention of energy poverty, including the identification and 

addressing of systemic inequalities regarding energy supply



Proposals are asked to: 

• provide innovative retrofitting and refurbishment strategies 

in an existing urban neighbourhood and to demonstrate the ability 

to replicate these strategies, disseminate them and foster 

replication

• consider aspects of design, cityscape and preservation of 

historical buildings and show the economic feasibility and 

inclusion aspects of proposed solutions. 

• provide strategies and solutions for increased energy efficiency and 

climateneutrality in the local/regional mobility and transport 

system as elements of a PED and to explore synergies between 

mobility, transport systems and decentralised energy 

generation and storage

• connect technological solutions with aspects of quality of 

life and inclusion and to link technological solutions with greening 

strategies and the improvement of the quality of public spaces. 

Topic 3: Energy efficiency in 
existing urban structures
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• Projekttid max 36 månader (3 år) 

• Ingen min- eller maxsumma för respektive

projekt. Projekten förväntas ha en projektbudget

om mellan 1-2 MEuro (10-20 miljoner SEK), 

men kan vara både högre och lägre. 

• Observera nationella begränsningar och

respektive finansiärsorganisations regler och

regelverk i vad det går att söka stöd för.  

• Ange budgeten i Euro

Vad går det 
att söka för?



 Sökande/applicants är de organisationer/institutioner/företag (juridiska personer) som 

kan söka medel i utlysningen. Det kan vara:

 Forskningsorganisationer (UoH, institut, andra forskande myndigheter)

 Företag och kommersiella organisationer

 Urbana, lokala, kommunala och regionala myndigheter, andra 

stadsbaserade/kommunala myndigheter som arbetar med infrastruktur eller 

kommunal service.

 Organisationer från civilsamhället

• Huvudsökande – ansvarig för koordinering och kontakt med DUT-sekretariatet 

• Medsökande – deltagare som kan beviljas medel av respektive finansiär

• Medsökande part – deltagare som inte kan beviljas medel. Kan ingå i konsortiet om a) 

deltagandet kan finansieras med andra medel, och b) konsortiet uppfyller krav på antal 

deltagande och länder

• Varje nationell/regional finansiärsorganisation tillhandahåller medel direkt till 

de nationella aktörerna i enlighet med respektive finansiärsorganisations regler och 

föreskrifter. 

• Huvudsökande (projektkoordinatorn) måste kunna söka och beviljas medel från 

dennes nationella/regionala finansiärsorganisation.

• Läs noga de specifika regler som finns för de länder/finansiärer som ingår i er 

ansökan

Vem kan söka?



• Belgien 

• Bulgarien

• Cypern

• Tjeckien

• Danmark

• Estland

• Finland

• Frankrike

• Tyskland

• Grekland

• Ungern

Deltagande länder
• Island

• Italien

• Lettland

• Litauen

• Nederländerna

• Norge

• Polen

• Portugal

• Rumänien

• Slovenien

• Spanien

• Sverige

• Schweiz

• Turkiet

• Storbrittanien 

• Österrike



Kriterier för att få stöd
Konsortium med minst tre sökande organisationer från minst tre deltagande länder.

och de ska vara berättigade till finansiering från deras respektive nationella/regionala 

finansieringsorgan. Dessutom ska minst två sökande vara från olika EU-medlemsländer 

eller associerade länder som kan få medel i denna utlysning.

Krav och rekommendationer för konsortiets sammansättning:
 En PI kan bara delta i max två ansökningar och endast vara PI för en huvudsökande 

organisation (vid deltagande i fler ansökningar diskas alla ansökningar).

 Minst en stad/kommun/organisation som tillhandahåller urbana tjänster ska ingå i konsortiet 

(som huvudsökande, medsökande eller deltagande part beroende på de respektive nationella 

finansieringsreglerna).

 Bör inkludera minst en representant från företag, kommersiell organisation eller 

organisation från civilsamhället (som huvudsökande, medsökande eller deltagande part beroende 

på de respektive nationella finansieringsreglerna).

 Konsortiet förväntas söka finansiering från 3 till 5 finansiärsorganisationer, men det finns ingen 

övre gräns och konsortiet kan involvera så många parter som behövs för att genomföra projektet.

 Konsortiet ska ha en jämn fördelning mellan deltagande länder med avseende på antal parter och 

fördelning av budget. Ingen part ska stå för mer än 50 % av planerat arbete.

 Se över balansen mellan män och kvinnor i ansökan, och inkludering av ”widening countries”



 Tydlig beskrivning av deltagande parters, användares och intressenters 

behov som är relevanta för projektmålen, samt hur dessa partner deltar i 

projektet 

 Beskrivning av hur projektet är transdisciplinärt och tvärvetenskapligt

 Beskrivning av hur projektet integrerar aspekter av mångfald och 

underrepresenterade grupper i projektets genomförande  

 Beskrivning av hur projektet bidrar till transnationell nytta och mervärdet av 

det transnationella samarbetet för projektets genomförande. 

 Projektet ska koppla till tidigare europeiska, nationella, regionala forsknings- och 

innovationsåtgärder

 Beskrivning av resultat, utfall och effekter av projektet

 Vilka intressenter som engageras och hur de kommer att bidra till projektet 

samt i spridningen och användningen av resultaten.

 Plan för hur projektet ska kommunicera och sprida sina resultat, öka den 

vetenskapliga och tekniska förståelsen och överföra resultaten till 

slutanvändarna, samt beskrivning av strategin för långsiktigt utnyttjande 

av projektresultatet

Vad ska ansökan 
innehålla?



• Den internationella ansökningsprocessen samordnas av rumänska 

UEFISCDI. Det innebär att konsortier skickar in sina 

projektansökningar till deras ansökningssystem.

• En grupp av oberoende experter bedömer konsortiernas 

ansökningar utifrån de bedömningskriterier som är fastställda för 

utlysningen och ger rekommendationer om vilka projekt som bör 

finansieras. De medverkande finansierande aktörerna tar beslut om 

finansiering utifrån expertgruppens utlåtande och med hänsyn till 

tillgänglig budget.

• De svenska aktörer som ingår i projekt som gått vidare i processen får en 

länk till en sluten ansökningsomgång. 

• Svenska aktörer som ingår i konsortier som har fått sin ansökan beviljad 

kommer att få medel utbetalda av respektive organisation.

Ansökningsprocessen



Björn Wallsten

bjorn.wallsten@formas.se

08 775 41 22

Energimyndigheten
Maria Alm

maria.alm@energimyndigheten.se

016 544 21 87

Kontaktuppgifter DUT 
i Sverige

Vinnova
Björn Svensby Kurling

bjorn.svensbykurling@vinnova.se 

08 473 31 48

Emina Pasic

emina.pasic@energimyndigheten.se

016 544 21 89

Formas
Josefin Thoresson

josefin.thoresson@formas.se

08 775 41 06

Nupur Prothi

nupur.prothikhanna@vinnova.se

073 362 83 90

Viable Cities (PED)
Patrik Rydén

patrik.ryden@viablecities.se

073 399 86 19

Presentatörsanteckningar
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Praktisk information om 
ansökningsprocessen

Elena Simion, UEFISCDI































Praktisk information 
om verktyget B2Match

Patrik Rydén, Viable Cities



DUT Informationsevent

https://dutpartnership.eu/



B2Match verktyget







Registrera uppgifter

















DUT Informationsevent

https://dutpartnership.eu/
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