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En överblick av EU-program: 
• Lena Eckerberg utvecklingschef på Energikontor Sydost

Vad man ska tänka på vid EU-finansiering:
• Henrik Johansson, projektekonom Växjö kommun

Från idé till finansiering – tips på vägen:
• Kristina Lagerstedt, Projektledare Digilyft, Region 

Kronoberg

Panel - Lärdomar från olika EU-projekt:
• Kristina Lagerstedt, Region Kronoberg

• Annett Wolf, Linnéuniversitetet

• Henrik Johansson/Andréa Swedenborg, Växjö kommun

• Lena Eckerberg, Energikontor Sydost

• Linda Reinholdsson, Brysselkontoret

Frågor från publiken

EU-finansiering av ett
utvecklingsprojekt
– hur gör man?



Överblick av möjligheter 
med EU-medel

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/projektledare

Specialitet: projektfinansiering



• behovet av energi ska minska

• energi ska användas på effektivast möjliga sätt

• att andelen förnybar energi ska öka

Vårt uppdrag är att verka för att



Vi är en del av något större

2500 anställda

746 000 000 invånare

20 anställda

607 000 

invånare

140 anställda

10 380 000 invånare
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

www.vinnova.se

www.naturvardsverket.se

www.energikontorsydost.se

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/
http://www.vinnova.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.energikontorsydost.se/


https://interreg-baltic.eu/



https://interreg-baltic.eu/



https://southbaltic.eu/



https://interreg-baltic.eu/



https://northsearegion.eu/

Andra Interreg program:

Central Baltic

Nord

Öresund-kattegatt-skagerack

Europe

Sverige Norge

Mellersta Norrland

Norra Mellansverige

m fl.

https://eufonder.se/

https://eufonder.se/


Frågor?

Läs mer på 

http://www.energikontorsydost.
se/stod-och-bidrag

http://www.energikontorsydost.se/stod-och-bidrag


Att tänka på vid EU-
finansiering

Henrik Johansson, projektekonom



Det handlar inte bara om att hitta möjligheter till 
finansiering, utan också om

• Varför vill man ha EU-finansiering?

• Hur förankrar man projektet?

• Finns resurser att göra ansökan?

• Vilken roll vill man ha i ett EU-projekt?

• Vem ska man samarbeta med?

• Hur startas, drivs och avslutas projektet?



Digilyft
Nu får vi mer lyft till digitaliseringen!

Genom 3,5 miljoner kronor från ERUF under 3 år



Söka EU-finansiering?



Utlysningar finns det något som passar till din 
idé/projekt? (tillvaxtverket.se)

Titta vilka utlysningar som finns!



Vägledning och hjälp

Få hjälp av handläggare på Tillväxtverket

med att testa er idé 



Fyll i mallen och testa er ide!

Alla börjar med en idé om att åstadkomma 

en förändring! 

Det kan vara något som saknas helt,

ett problem som 

behöver lösas eller något som behöver 

utvecklas.



Söka EU-finansiering?

När Tillväxtverket handlägger er ansökan kommer den att 
bedömas utifrån hur väl hållbarhetsaspekterna har integrerats i 
projektets olika delar.

• Unikt för EU-projekt är de tre hållbarhetsaspekterna/Horisontella 
kriterier som alla projekt ska förhålla sig till är: Miljö, Mångfald, 
Jämställdhet.



Ett starkt 

ledarskap

Höja kunskapsnivån för 

Regionens ledare med målet 

att kunna introducera, leda 

och upprätthålla nya digitala 

lösningar i verksamheten

Kommunikation 

i framkant

Kommunikationsplan och 

aktiviteter kring 

digitalisering av 

patientkommunikation 

En stödstruktur för 

ökad digitalisering

Stödstruktur för det digitala 

omställningsarbetet med nya 

gränsytor för den offentliga

sektorn att interagera med   

näringslivet, akademin och 

civilsamhället.

Projektledning 

och Lärande

Styrning och lärande. 

Resultatspridning och ett 

väl utvecklat

kommunikations-

arbete så väl internt på RK 

som externt med det 

omgivande samhället.

Arbetspaket

2
Arbetspaket1

Arbetspaket

3
Arbetspaket

4

Digilyft



Beslutet från Tillväxtverket

• Projektet: 

• − Stämmer väl med programmets intentioner och insatsområde. 

• − Ligger helt i linje med det särskilda målet "Att stärka IKT tillämpningar för 
e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsovård" där 
projektet har ett särskilt fokus på att utveckla digitaliseringen av hälso-och 
sjukvården. 

• − Ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och andra 
strategiska dokument i Kronobergs län. 

• − Bidrar till utmaningar som offentlig sektor står inför bland annat när det 
gäller att använda digitaliseringens möjligheter i kommunikation med 
invånare. 

• − Bygger på en förstudie och rör en viktig aspekt inom framtidens hälso-
och sjukvård− den digitala omställningen. 



Att tänka på-innan ansökan

• Titta på olika utlysningar och titta noggrant på 
ansökningskriterierna. Ibland är finansiering från flera EU-
program möjligt. Vid samarbete med akademin kan de 
utlysningar insatsområden/teman man kan söka för breddas.

• Kan ni samarbeta med akademin och ha forskare med i 
projektet så kan  även finns det utlysningar i olika EU-program 
men även Kamprad, Wallbergsstiftelserna, KK-stiftelsen vara 
aktuella.  



Att tänka på-innan ansökan

• Finns det något pågående eller tilltänkt eller idé projekt som går att 
skruva på så att det passar någon utlysning?

• Ligger det tänkta projektet i linje med er organisations 

övriga strategiska dokument? 

• Avsätt tid till att både till att skriva själva ansökan men

också att mer fritt brainstorma kring tänkta projekt

med en arbetsgrupp innan själva ansökningsskrivandet. 



Att tänka på-under projektet

• Rollfördelning, vad är tex projektledarens ansvar jmf med styrgrupp och 
beställarens ansvar? Finns det något direktiv? Hur sker dokumentation? 

• Hur sker samarbete med andra parter? 

• Hur tar ni tillvara lärandet i projektet inom er organisation under projektets gång? 
(alltså inte bara planen för hur det slutgiltiga resultatet ska kommuniceras)

• Hur ska spridning av resultat ske och hur ska projektets resultat tas tillvara och 
projektet leva vidare efter slutdatum?




