Här finns pengarna!
Sammanställning av stöd som företag kan
söka för arbete med hållbarhet

1

Inledning
Mölndals stad arbetar för en hållbar stad där alla får chansen. Det finns också miljömål för att minska
utsläpp som påverkar klimatet och vår närmiljö. Denna sammanställning gjordes under 2018 och är en
nedkortad version av Länsstyrelsens skrift ”Var är pengarna?”. Syftet är att underlätta för företag att
hitta bland de stöd som finns att söka för att arbeta med hållbarhet, framför allt för att minska sin
miljö- och klimatpåverkan. Det finns även uppgifter om var man hittar mer detaljerad information i
form av hemsidor. I det elektroniska dokumentet finns klickbara länkar. Mycket begränsad
information ges för jordbruksstöd samt forsknings- och innovationsstöd.
För att få aktuell information är det viktigt att gå vidare till de länkar/hemsidor som hänvisas till, då
sammanställningen inte uppdateras lika ofta.
Kom gärna med förslag på förbättringar!
Ansvarig för samordning av sammanställningen: Carina Holmberg, carina.holmberg@molndal.se

1. Stöd som söks hos Länsstyrelsen
1.1 Klimatklivet
Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen Västra Götaland har fått i uppdrag att i
samverkan med Naturvårdsverket och andra centrala myndigheter hantera stödet. Det nya stödet är en
del av regeringens satsning på klimatfrågorna.
Sökande: Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting,
organisationer och stiftelser.
Stödet: Stödet infördes 2015 och satsningen pågår till 2020, med totalt ca 3 miljarder kronor. 700 milj
kr per år ska delas ut från 2017 till 2020, och under 2017 till-förs 500 miljoner extra. Medfinansiering
krävs inte för stöd som utbetalas enligt de minimis-förordningen (högst 200 000 euro).
Exempel på åtgärder: Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder som ger en stor
klimatnytta per investerad krona. Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:
• Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur.
• Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem.
• Jordbruket – genom minskade utsläpp.
• Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning.
Information hos Länsstyrelsen
Information hos Naturvårdsverket

1.2 Stöd till solceller
Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar
sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till Länsstyrelsen via
Boverkets portal, men det går även per post. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna
solcellssystem och sol-el/solvärmehybridsystem.
Sökande: Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt
privatpersoner.
Stödet: Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20
procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Stödet kan
inte kombineras med ROT-avdraget.
Information hos Länsstyrelsen
Information hos Energimyndigheten
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2. Stöd som söks via Västra Götalandsregionen
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) är ett gemensamt politiskt
styrdokument och en vägvisare för hela Västra Götalands utveckling fram till år 2020 och för att
uppfylla målen i Vision Västra Götaland – Det goda livet.
Det finns i linje med VG2020 särskilda handlingsprogram inom en rad områden för arbetet med
utmaningarna för långsiktigt hållbar utveckling inom Västra Götaland.
Ingångssida för alla stöd till näringslivet
VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020

2.1 Program för hållbar utveckling 2017–2020
Västra Götalandsregionen har inom området regional utveckling tagit fram flera särskilda program för
perioden 2017–2020 för arbetet med tillväxt och hållbar utveckling.
Dessa program anger inriktningen och styr Västra Götalandsregionens priorite-ringar av insatser och
stöd. Syftet är att stimulera till en mångfald av idéer och lösningar på kort men också på lång sikt.
Miljönämnden, regionutvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden investerar tillsammans medel
för olika utvecklingsprojekt med koppling till Västra Götaland.
Programmen kopplade till VG2020 (länk ovan) styr inriktningen för stöd till projekt 2017–2020:
• Cirkulärt mode och hållbara miljöer
• Hållbar energi och bioinnovationer
• Hållbara maritima näringar
• Hållbara transporter
• Internationella forsknings- och innovationssamarbeten
• Life science
• Livsmedel och gröna näringar
Västra Götalandsregionens program för hållbar utveckling

2.2 Bidrag till miljöprojekt
Miljönämnden kan medfinansiera utvecklingsprojekt med miljö-inriktning enligt VG2020 och sina
riktlinjer för miljöprojekt. Miljönämnden kan också besluta om finansiering för överenskommelser
inom arbetet med klimatstrategi för Västra Götaland.
Miljönämnden beviljar särskilt stöd till insatser i delregionerna inom området "En region som tar
globalt” ansvar i VG2020. Miljönämnden kan också bevilja stöd för förstudier för till exempel
ansökningar om EU-medel. Stöd kan också beviljas till miljöinriktade projekt eller examensarbeten
inom Västra Götalandsregionens egen organisation.
Sökande: alla
Kontakta ansvarig handläggare på VGR som stödjer ditt arbete med ansökan.
Information hos Västra Götalandsregionen

2.3 Projektbidrag regionutveckling
Regionutvecklingsnämnden kan bevilja projektmedel till projekt som bidrar till tillväxt och hållbar
utveckling i Västra Götaland och som ligger i linje med VG2020.
Regionutvecklingsnämndens arbete är långsiktigt och inriktat på att stimulera entreprenörskap och
företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka
tillgången till riskkapital och skapa samarbeten och utveckling i företagsnätverk och kluster samt
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stärka transportinfrastrukturen. Regionutvecklingsnämnden kan också bevilja stöd för förstudier för
till exempel ansökningar om EU-medel.
Kontakta ansvarig handläggare på VGR som stödjer ditt arbete med ansökan.
Sökande: alla
Information hos Västra Götalandsregionen

3. Stöd som söks via Energimyndigheten
3.1 Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag
Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en
energikartläggning. En energikartläggning innehåller förslag på hur företaget kan energieffektivisera
processer och hjälputrustning så att de använder mindre energi. De regionala energikontoren stöttar
och vägleder företag i arbetet med att minska energianvändningen.
Sökande: Små och medelstora företag med en energiförbrukning på över 300 MWh
Stödet: Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åt-gärdsförslag och
tillhörande energiplan. Du kan maximalt få 50 000 kronor i stöd. Stödet ska sökas innan
energikartläggningen påbörjas. Man kan inte söka stödet om företaget har fått energikartläggningsstöd
under föregående stödperiod 2010–2014.
Information hos Energimyndigheten

3.2 Stöd till studier inför energieffektiva investeringar
Nu kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en
energieffektivisering. Stödet ska göra att företag kan arbeta mer fokuserat med energifrågorna, och att
de får någon form av start för att planera upplägg, ansvarsfrågor och rapporteringssystem.
Sökande: Små och medelstora företag som har genomfört en energikartläggning som motsvarar
kraven i Energimyndighetens energikartläggningsstöd.
Stödet: Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala
projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den
totala projektkostnaden. Mer information finns hos Energimyndigheten
Exempel på insatser: Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie och därigenom
förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel
extern konsult eller utrustning. Energi-myndigheten har identifierat följande områden som man kan
söka stöd inom:
• Studier inom systematiskt och strukturerat energiarbete
• Studier inom mätning och synliggörande av energianvändningen
• Studier inom teknikutveckling och optimering av energianvändningen.
Information hos Energimyndigheten.

3.3 Planeringsbidrag
Energimyndigheten kan ge stöd till själva arbetet med projektansökan till ett EU-program med
energirelevans, i form av ett planeringsbidrag. Det kan gälla exempelvis Horisont 2020, LIFE samt
fonder som EU:s kol- och stålforskningsfond, RFCS. Beslutet gäller ansökningar till 2016–2017 års
utlysningar.
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Sökande: Ansökan kan göras av alla aktörer inom energiområdet som är behöriga att ansöka om
projekt inom EU:s program med energirelevans. Det kan exempelvis vara universitet, högskola,
institut, små och medelstora företag, kommuner och icke vinstdrivande organisationer.
Stödet: Bidraget kan utgöra högst 50 procent av den totala projektkostnaden, så kallade
stödberättigade kostnader. Det är alltså kostnader, för att planera, skriva och lämna in ansökan till EUprogram med energirelevans. Om den sökande är partner i ett projekt kan bidraget uppgå till högst 75
000 kronor. Om den sökande är koordinator i ett projekt kan bidraget uppgå till högst 150 000 kronor.
I de fall då projektet endast består av en part kan bidraget uppgå till högst 50 000 kronor.
Information hos Energimyndigheten.

3.4 Elcertifikat - ihop med solel/solceller ovan
Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem till all förnybar elproduktion. Elcertifikaten får du av staten,
själva intäkten får du när du säljer dina elcertifikat. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat, vilket
innebär att tillgången och efterfrågan sätter priset på elcertifikaten som därmed varierar över tid. För
att tilldelas elcertifikat måste du skicka en komplett ansökan till Energimyndigheten samt ha timvis
mätning på din anläggning.
Energikällor som får tilldelas elcertifikat:
• Vindkraft
• Vattenkraft
• Biobränsle
• Solenergi
• Geotermisk energi
• Vågenergi
• Torv i kraftvärmeverk
Sökande: Alla som är producenter av förnybar el.
Stödet: Elcertifikaten får du av staten, själva intäkten får du när du säljer dina elcertifikat.
Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat, vilket innebär att tillgången och efterfrågan sätter priset på
elcertifikaten som därmed varierar över tid.
Information hos Energimyndigheten

4. Stöd som söks via Naturvårdsverket
4.1 EU:s Miljöprogram LIFE+

LIFE är ett särskilt finansieringsprogram för EU:s miljö- och klimatpolitik. Totalt avsätts 3,4 miljarder
euro, motsvarande cirka 30,4 miljarder kronor för åren 2014–2020. Villkoret för bidraget är att det
också finns finansiering från annat håll. Klimatinsatser har tidigare inte pekats ut så tydligt som mål
för LIFE-programmet. Det är uppdelat i två delar, en för miljö och en för klimat. Del-programmen har
vardera tre prioriterade områden.
Delprogrammet för miljö prioriterar:
• miljö och resurseffektivitet
• natur och biologisk mångfald
• miljöpolicy och information
Delprogrammet för klimat prioriterar:
• begränsning av klimatförändringar
• klimatanpassning
• klimatstyrning och information
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Ministerrådet lanserar även en ny typ av projekt som kallas integrerade projekt. De ska vara
storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi. Ett mål är att integrera miljöoch klimatpolicys i andra sektorers policys. Därför ska projekten samfinansieras och ha minst en
annan finansieringskälla än LIFE-bidraget.
Sökande: Alla kan söka. Av administrativa skäl uppmuntrar EU-kommissionen stora projekt. De bör
vara i storleksordningen 20 miljoner kronor. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
erbjuder stöd och hanterar ansökningarna i Sverige. Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten hjälper till med granskning av ansökan.
Stöd: > 20 MSEK per projekt (medfinansiering ofta 50%). Varaktighet 2-5 år.
Information hos Havs- och vattenmyndigheten
Information hos Naturvårdsverket
Information hos Kommissionen

4.2 Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar
Den befolkningsmässiga och ekonomiska tillväxten i världens städer innebär stora behov av
innovationer för hållbara lösningar inom områden som avfall, vatten, luft, byggande, buller, energi och
transporter när städer byggs, renoveras och förvaltas. En ny generation av avancerad miljöteknik
behöver utvecklas. Den totala omfattningen av planeringsstödet är 68 miljoner under perioden 2016–
2019.
Stöd kan sökas för projektering, planering och förstudier för hållbar stadsutveckling med fokus på
användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar. Stödet får alltså inte användas för
åtgärder och investeringar, utan är avsett för planering inför sådana. Stödet ska leda till investeringar i
Sverige.
Sökande: Bidrag kan sökas av företag, kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, landsting,
organisationer och stiftelser. Dessa ska vara registrerade i Sverige. Bidrag kan sökas av enskild aktör
eller gemensamt av flera aktörer. Det kan inte sökas av enskilda personer.
Stöd: Stödet kan finansiera upp till 100 procent av projektet. Medfinansiering kan ske genom att andra
aktörer bidrar ekonomiskt eller i form av arbetsinsatser.
Information hos Naturvårdsverket

5. Stöd som söks via SIDA
5.1 Kommunikation Globala målen/Agenda 2030
Har ni smarta, roliga, oväntade eller helt traditionella idéer på kommunikationsaktiviteter kring
Agenda 2030 och de Globala målen kan ni nu an-söka om medel för det. Syftet med
kommunikationsaktiviteterna är att alla i Sverige ska känna till de Globala målen för hållbar
utveckling, kunna engagera sig och bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar global
utveckling.
Ni kan söka mellan 50 000–300 000 kronor och om ni beviljas medel betalas de ut i efterskott, när
aktiviteten är genomförd och redovisad. Endast juridiska personer kan söka.
Ansökningsomgång 2016 är avslutad men ny utlysning planeras 2017.
Information hos SIDA
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6. Stöd som söks via Tillväxtverket
Tillväxtverket har regelbundet utlysningar där flertalet berör miljön, exempelvis insatser för
koldioxidsnål ekonomi.
Under perioden 2014– 2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450 miljoner
kronor för tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Programmet omfattar Västra Götaland och
Hallands län. De övergripande målen för programmet Västsverige är att stärka små och medelstora
företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar
stadsutveckling.
Programmet består av tre insatsområden:
 Samverkan inom forskning och innovation
45 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Små och medelstora
företag i regionen behöver öka sina investeringar i forskning och innovation och sin förmåga att
kommersialisera kunskap. Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan
företagen, akademi och forskningsinstitut.
 Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Projekten ska
främja utvecklingen av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling i befintliga små och
medelstora företag och därmed bidra till ökad konkurrenskraft i näringslivet.
 Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 15 procent av EU-medlen i programmet ska användas
till detta insatsområde. De kan användas för att underlätta för företag att samverka kring
forskning och innovation kring koldioxidsnål energianvändning, eller för att utveckla test- och
demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags energieffektivitet.
Information hos Tillväxtverket

7. Stöd som söks via Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att
förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Vinnova är en
bra ingång för innovations- och forskningsstöd. I länken nedan kan du se vilka stöd som är aktuella
just nu.
Information hos Vinnova

8. Stöd som söks via andra organisationer
8.1 Världsnaturfondens innovativa naturvård
Världsnaturfonden WWF inrättade under det internationella biologiska mångfaldsåret 2010 en
satsning på innovativ naturvård för att främja såväl bevarande av biologisk mångfald som minskade
ekologiska fotavtryck. Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkanten och
bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården. En vidareutveckling av projekten kan därifrån få
stor betydelse för att främja biologisk mångfald och/eller minska ekologiska fotavtryck i Sverige. Det
kan gälla exempelvis utveckling av tekniska lösningar, förvaltningsformer, forskning och
kunskapsuppbyggnad och fältprojekt.
Sökande: privatpersoner, föreningar, organisationer, myndigheter eller företag.
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Exempel på åtgärder: Projekten kan höra hemma inom vitt skilda områden såsom naturvård,
utbildning, stadsutveckling, förvaltning, hushåll, konsumtion, energi o.s.v.

Oklart om bidrag kommer delas ut 2018.
Information hos Världsnaturfonden

8.2 Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond
För varje såld MWh Bra Miljöval avsätter t ex Mölndal Energi och andra elbolag pengar till denna
fond. Fonden finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler.
Projekten kan antingen utföras av elbolagen själva eller av någon annan som söker pengar ur fonden.
Information hos Naturskyddsföreningen

9. Stöd med EU-kontakter
Enterprise Europe Network är ett stort affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora
företag. Syftet är att öka internationaliseringen vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling av
företagen.
Nätverket består av ca 600 organisationer i ett 60-tal länder. Tillväxtverket är huvudfinansiär för EEN
i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt. Bakom nätverket i Sverige står, jämte
Tillväxtverket, 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer.
Information om Enterprise Network

10. EU och pengarna
I och med vårt medlemskap i EU påverkar både EUs politik och stödsystem oss i Sverige. Detta
avsnitt är till för att ge en introduktion till EUs bidrag och förhoppningsvis göra det lite enklare att
söka.
De främsta ekonomiska verktygen för att genomföra EUs miljöpolitik är de fem europeiska strukturoch investeringsfonderna, varav fyra berör Sverige (blå rutor i figur 1). De fyra fonderna kopplar i sin
tur till olika politiska områden. Bidragen delas ut via olika program.
Det finns även fristående programsatsningar för specifika områden. För att genomföra EUs
miljöpolitik finns det enligt EU främst följande finansieringsformer:
• Landsbygdsprogrammet
• Havs- och fiskeriprogrammet
• Regionala utvecklingsfonden
• LIFE+
• Horizon 2020
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De främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 är de europeiska struktur- och
investeringsfonderna, ESI-fonderna. I Sverige finns fyra ESI-fonder. Pengarna delas
ut i olika program.
Gemensamma jordbrukspolitiken
(GJP/CAP)

Havspolitiken och den
gemensamma
fiskeripolitiken
(GFP/CFP)

Regionalpolitiken
(sammanhållningspolitiken)

Garantifonden Jordbruksfonden för
för jordbruks- lands-bygdsutveckling
stöd
(direktstöd)

Havs- och fiskerifonden

Regionala
utvecklingsfonden

Havs- och fiskeriprogrammet

Interregprogrammen

Landsbygdsprogrammet

Socialfonden

Dessutom finns fristående programsatsningar såsom:
LIFE+: ett särskilt finansieringsprogram för EUs miljö- och klimatpolitik
Horizon 2020: EUs forsknings- och innovationsprogram
Figur 1. Tabell som illustrerar EUs politik och ekonomiska verktyg.
Mer information om EU-finansiering får du på:
EU-fonder
EU-upplysningen
Information om EU-program hos Tillväxtverket
Information om interregprogrammen hos Västra Götalandsregionen
Information om strukturfondsprogram hos Västra Götalandsregionen
Information om socialfonden hos Västra Götalandsregionen

11. MILJÖPRISER
När åtgärden är gjord finns även möjlighet att få pris för sina insatser och uppmärksamhet i media,
som kan vara ännu mer värt. Här är några alternativ.
15.1 Lokalt miljöpris
Miljönämndens miljöpris är ett hederspris som årligen delas ut som en uppmuntran till pristagare som
aktivt verkat för att förbättra miljön i Mölndal stad. Insatserna kan handla om idéer, projekt, produkter
eller förtjänstfullt arbete i största allmänhet. Både enskilda personer, företag eller organisationer kan
nomineras. Kontakt: Miljöförvaltningen.
Information hos Mölndals stad
15.2 Andra miljöpriser
Göteborgspriset för hållbar utveckling
Sjöstjärnan
Volvos miljöpris
Föreningen vattens miljöpriser
Nordiska rådets natur- och miljöpris
Miljöstrategipriset
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12. Andra stöd/rådgivning samt nätverk
12.1 Hållbar utveckling Väst
- Nätverk för energieffektivisering utefter bransch
- Stöd för energikartläggning i företag
Information hos Hållbar utveckling Väst
12.2 Mölndals stads energi- och klimatrådgivare
Stöd till alla SME företag. Rådgivning för utbyte till förnybar energi, energieffektivisering,
energiöversikt av verksamheter inom kommunen m m.
Information hos Mölndals stad
12.3 Mölndals stads näringslivsenhet
Stöd för alla företag. Rådgivning, nätverk, kunskapsspridning m m för företag inom kommunen.
Information hos Mölndals stad
12.4 Arbetsplatsnätverk för hållbart resande
Nätverk för större företag och arbetsplatser i Mölndals stad som syftar till att öka hållbart resande.
Kontakta miljösamordnare eller näringslivssamordnare i Mölndals stad för mer information.
Cykelvänlig arbetsplats

Utgivning 2018-03-25
MÖLNDALS STAD
Näringslivssamordnare
E-post: karin.kempe@molndal.se
Miljösamordare
E-post: carina.holmberg@molndal.se
Energi- och klimatrådgivare
E-post: ragnar.uppstrom@molndal.se
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