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Förutsättningar / Vi rekommenderar

— Vi har skannat efter:
—Finansiering för rening av lakvatten (bla PFAS/PFOS), metoder för att
flytta och/eller rena deponimark samt rening av processvatten.
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— Vi rekommenderar:
— Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering
—Deadline 29 augusti 2019

— Avfall Sveriges utvecklingssatsning
—Deadline 7 augusti, 30 oktober 2019

Notering:

Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering 2019 (höst)
—
—

Kräver konstellation om minst tre
projektparter.

Utlysare: Vinnova
Syfte och allmänt:
— Utlysningen syftar till att stödja projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan
t.ex. industri, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Projekt som söker i steg 1 ska vidareutveckla konstellation och idé. Ni ska ha stor potential och förmåga att ta fram lösningar
inom (en av) fyra identifierade samhällsutmaningar:
— Framtidens hälsa och sjukvård
— Hållbara attraktiva städer
— Hållbar industriell utveckling
— Informationssamhället

—

Vem kan söka?
— Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

—

Finansiering:
— För initieringssteget max 500 000 kr per projekt och max 80% av projektets totala kostnader. Tanken är att i ett senare skede
söka för genomförandefasen.

—
—

Tidsaspekter: Deadline 29 augusti 2019. Återkommande utlysningar två gånger om året, varav en på våren
och en på hösten.
Länk till källa: https://www.vinnova.se/e/utmaningsdriven-innovation-steg-1-initiering/2019-hosten/

Notering:

Avfall Sveriges utvecklingssatsning
— Utlysare: Avfall Sverige
— Syfte och allmänt:
— Bidrag kan sökas för utvecklingsprojekt inom avfallshantering och återvinning. Projekt inom följande
fokusområden prioriteras: Fossilfri avfallshantering, Resurseffektiv kretslopp, Beteendeförändringar eller
Digitalisering. Utvecklingssatsningens inriktning ska utgå från medlemmarnas behov och kunna kopplas till Avfall
Sveriges vision ”Det finns inget avfall” med tillhörande mål till år 2020. Målen är att sambandet mellan
avfallsmängder och tillväxt har brutits och att det sker en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin.

— Vem kan söka?
— Alla, såväl Avfall Sveriges medlemmar som icke medlemmar, kan söka finansiering för utvecklingsprojekt.

— Finansiering:
— Avfall Sverige kan bevilja hela eller delar av finansieringen till ett projekt. Extern medfinansiering är inget krav för
projekt som avser Avfall Sveriges prioriterade områden. Men övriga projekt, som inte kan hänföras till något
prioriterat område, ska normalt motfinansieras till minst 50 procent genom sökandes försorg. Medelvärdet för
beviljade externa ansökningar de senaste 5 åren har legat på 165 000 kronor.

— Tidsaspekter:
— Beslut om projekt tas fyra gånger per år. För 2019 finns två aktuella ansökningsperioder kvar med deadline 7
augusti och 30 oktober.

— Länk till källa: https://www.avfallsverige.se/om-oss/utveckling/utvecklingssatsningen/

Notering:

Svenskt Vatten Utveckling (SVU)
—
—

Utlysare: Svenskt Vatten
Syfte och allmänt:
— Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling) är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Verksamheten ska till
övervägande del vara inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Målet är att främja
utvecklingen av ny kunskap inom hela det kommunala VA-området. Under 2019 kommer följande ämnen vara prioriterande:
—
—
—
—
—
—
—

—

Samverkan inom/mellan kommunala organisationer samt effektiva VA-organisationer
Styrmedel
Kommunikation
Distribution (dricksvatten)
Analys- och mätmetod (dricksvatten)
Säkerställande av kvalitet vid ledningsbyggande
Återföring av växtnäring

Vem kan söka?
— Ingen begränsning angiven. Sökande uppmuntras kontakta Svenskt vatten innan ansökan påbörjas, för att stämma av relevansen av
projektidén.

—

Finansiering:
— Det finns inget på förhand angivet maxbelopp, med de förslag som ger mest nytta i förhållande till beviljade medel kommer att
premieras. Svenskt Vatten gör dock bedömningen att beviljade medel på cirka 200 000 kr bör kunna generera projektförslag av tillräcklig
kvalitet.

—
—

Tidsaspekter: Deadline 11 september 2019.
Länk till källa: https://www.svensktvatten.se/forskning/sok-pengar/

Notering:

Havs- och vattenmiljöanslaget LOVA

Främst kopplat till minskad
övergödning.

— Utlysare: Havs- och vattenmyndigheten
— Syfte och allmänt:
—Stöd ges till lokala åtgärder för bättre havsmiljö, bland annat åtgärder som rör övergödning,
men även som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status
eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. Övergödningsinsatser kommer dock fortsatt
att vara det högst prioriterade området.

— Vem kan söka?
—Kommuner

— Finansiering:
—Bidrag kan fås, i vissa fall upp till 90 procent, för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden
för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

— Tidsaspekter:
— Deadline 1 december 2019

— Länk till källa: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-ochbidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html

Notering:

Skåne-Blekinge: Regional strukturfond
— Utlysare: Tillväxtverket
— Syfte och allmänt:
— Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge och utgår från
regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Den prioritering som skulle kunna vara
möjlig i aktuell utlysning är kopplad till insatser för ett mer innovativt näringsliv. Projekt som välkomnas särskilt
är bland annat projekt som innehåller konkreta samarbeten mellan forskningsinstitutioner och företag, projekt
som arbetar med testmiljöer eller labb för att stödja företag eller projekt som bidrar till att utveckla arenor för
innovation och ökad samverkan mellan aktörer i innovationssystemet.

— Vem kan söka?
— Exempelvis kommuner

— Finansiering:
— Projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga
och/eller privata medel. Förstudier kan maximalt få 400 000 kronor i stöd.

— Tidsaspekter:
— Deadline 22 augusti 2019.

— Länk till källa: https://tillvaxtverket.se/varhtmla-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-04-29utveckla-konkurrenskraften-i-skane--blekinge.

Notering:

LIFE - Environment sub-programme

WSP rekommenderar att bevaka
LIFE för nya utlysningar under
perioden 2021-2027

— Utlysare: EU
— Syfte och allmänt:
— LIFE-programmet är indelat i två subprogram varav det ena inriktar sig på att skydda naturen och miljön. En
inriktning inom subprogrammet är ”Miljö och resurseffektivitet” som fokuserar på pilot- och
demonstrationsprojekt inom bland annat områdena Avfalls- och resurseffektivitet, vatten, luft, mark, kemikalier,
miljö och hälsa, och naturresurser, skog.

— Vem kan söka?
— Sökande kan vara myndigheter, företag och organisationer.

— Finansiering:
— Projekt inom LIFE miljö brukar ha förväntade budgetar på cirka 2-8 miljoner euro och pågå i 3-6 år.
Finansieringsgraden är 55 % för projekt inom Miljö och resurseffektivitet.

— Tidsaspekter:
— Deadline har passerat för första steget av ansökan. Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse
att LIFE-programmet ska förlängas under perioden 2021-2027. EU-kommissionen har föreslagit en budget om
5,45 miljarder euro. Den slutgiltiga budgeten kommer bero på kommande förhandlingar och fastställandet av
nästa fleråriga EU-budget.

— Länk till källa: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-environment-sub-programme

Vi har även skannat dessa fonder, men bedömer att de inte är relevanta f.n.

—
—
—
—
—

Tillväxtverket – olika utlysningar
Vinnova – olika utlysningar
Naturvårdsverket – LONA
Jordbruksverket – olika utlysningar
Horizon 2020

Thank you!
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