Det här är kortfattade svar på frågor som uppkommit i olika sammanhang där vi (kontaktpersoner
från de samverkande svenska finansiärerna Formas, Energimyndigheten och Vinnova) har informerat
om ENUAC-utlysningen. Gå till ENUACs internationella och nationella utlysningstexter för fullständig
och uppdaterad information. Du hittar den internationella utlysningens webbsida här. Du hittar den
nationella utlysningens webbsida här. Ta gärna kontakt med oss kontaktpersoner vid frågor &
funderingar (du hittar våra uppgifter på utlysningens nationella webbsida, länk ovan).

Får finansiären rättigheter till exempelvis innovativa tekniska lösningar som söks medel för eller
tillfaller rättigheterna de sökande?
Rättigheterna tillfaller projektet och de som utför projektet. Det är bra att komma överens om hur
denna fråga ska hanteras inom konsortiet om/när man till exempel tar fram en lösning. Sedan har
finansiärerna villkor rörande exempelvis spridning av resultat som projektet behöver leva upp till.
Hur ser finansieringen ut för de projekt som godkänns. Vad gäller för stora företag?
Det finns en förklarande tabell och text i den nationella utlysningstexten. Det beror på vilken typ av
aktör som avses, vad aktören söker stöd för, samt vilken forskningskategori som sökande aktör anser
sig befinna sig inom och om finansiären sedan bedömer att det stämmer. Bedömningar görs från fall
till fall och de maximala stödnivåer som anges är möjliga stödnivåer (inte rättigheter). Titta noga i
den nationella utlysningstexten för vad som gäller för företag, är du osäker kan du kontakta oss
svenska finansiärerna i utlysningen. Det finns också olika slags tillägg som man kan söka för, till
exempel vid samverkansprojekt.

Hur kan vi hitta partners? Hur kan t.ex. ett litet företag med en idé söka medel på ett sätt som inte
blir alltför betungande.
Ett tips är att använda den LinkedIn-grupp som finns för ENUAC för att hitta projektpartners:
https://www.linkedin.com/groups/8873020/ (du kan söka på utlysningens namn för att hitta
gruppen).
Kontakta andra aktörer med vana av FoI-ansökningar och internationella nätverk (ex universitet och
högskolor, forskningsinstitut mm) Du kan också höra med de svenska finansiärerna som i sin tur har
kontakt med finansiärer i andra länder som i sin tur eventuellt kan sätta sökande i kontakt med
varandra.
Vad är omfattningen på den första skissen av ansökan som ska lämnas in?
Formulären ligger på JPI Urban Europes hemsida, och det är en ganska omfattande skiss (inkluderat
en budgetbilaga). Den skiss som sökande lämnar in är den som bedöms i steg ett, det görs inte
1

kompletteringar. Var noga med att formulären är fullständigt ifyllda, på engelska och i rätt ingång
(forskningsspår och innovationsspår) via den internationella utlysningens webbsida https://jpiurbaneurope.eu/calls/enuac/
Vad händer om två av tre parter i ett konsortium får avslag för tex sin ekonomiska plan?
Det beror på vilken part som får avslag/inte möter nationella eller transnationella krav. Det finns
beskrivet i den internationella utlysningstexten hur bedömningen går till, se skrivningar under kapitel
3. Bland annat under 3.6 Eligability check: ”If either the Main Applicant or the proposal does not meet
the eligibility requirements, the proposal will not be admitted to the evaluation procedure. In case (a)
Co-applicant(s) is (are) not eligible, the proposal may still be eligible if and when the eligibility criteria
are met by the proposal without this (these) partner(s). In both cases, this will be communicated to
the Main Applicant”. Tips är att i konsortiet titta igenom tabellerna i den internationella
utlysningstexten redan från början för att se hur mycket och vilken typ av finansiering som respektive
lands finansiärer går in med och vad respektive finansiär kan stötta, samt den nationella
utlysningstexten för svenska regler i utlysningen.

Vilka aktörer kan ingå i olika ”work packages”?
Samma aktörer som kan söka medel i utlysningen. Det finns inte krav på att en viss typ av aktörer
måste ingå men däremot finns det krav på att projekten ska vara bland annat tvärvetenskapliga och
transdisciplinära och ”co-creative” och sådana samverkansformer som så kallad ”stakeholder
involvement” innebär. Det är bra att vara tydlig kring detta i planen man lämnar in som sökande. Det
finns bra information i Annex A när man funderar på hur man ska bygga upp sitt projekt.
Har ni råd för att hitta universitetspartners som är intresserade av att jobba med frågorna kring
beteendeförändringar kopplat till mobilitet?
Förmodligen jobbar de flesta universitet och högskolor med det här på något sätt. Fundera på om du
vill söka en partner som är din motsvarighet i det här arbetet eller någon som jobbar med frågorna
på ett sätt som kompletterar dig.

Vad finns det för fördelar med att ingå i den här typen av internationella utlysningar?
Från sökande/projektsidan brukar man vittna om att ha vidgat sin kontaktbas och att man har kunnat
dra fördel av de olika kunskapsområden och specifika kontexter man kommer ifrån. Man har också
kunnat upptäcka skillnader och likheter i länders implementeringsförmåga, lagstiftning och hur långt
olika branscher och frågor har hunnit inom olika länder. Det är lärorikt på många plan och för olika
aktörer.
Att testa en ny lösning eller tjänst på flera olika platser och bland flera olika aktörer i den här typen
av konsortier kan ge en mer robust lösning. Som forskningsfinansiär anser man det viktigt att höja
blicken och den här typen av utlysningar möjliggör det.
JPI Urban Europe kan ses som ett bra första steg in för aktörer som vill jobba mer i europeiska och
internationella forsknings- och innovationssammanhang. Hållbarhetsutmaningarna som samhället
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står inför har inte nationella gränser, därför är internationellt samarbete för att lösa utmaningarna
viktiga.
Kan man ha med parter från andra länder än de som deltar i utlysningen?
Ja, men man måste även ha minst tre godkända parter från tre medverkande länder (se Annex A i
den internationella utlysningstexten) och vi kan inte garantera finansiering för parter i andra länder.
Kan man som svensk part få ersättning för koordineringskostnader?
Ja, koordineringskostnader och stödandelar är en del av bedömningen av projektet som helhet.
(Givet de villkor och riktlinjer som finns i den nationella utlysningstexten).
Vilka kostnader kan tas upp inom ramarna för investeringar/utrustning/etc. Vad händer efter
projektet?
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Stödberättigade kostnader är de kostnader som förbrukas/avskrivs under projekttiden (start-slut). Se
skrivningar och villkor för stödberättigande kostnader sid. 5 och framåt i den nationella
utlysningstexten. Avräkning av restvärdet/bestående värde behöver göras i sådana fall där aktörerna
vill ta över efter projektets slut. Varje fall är unikt så återkom gärna till oss finansiärer för bedömning.
Ibland finns det inte någon aktör som kan ta tekniken vidare trots ambitioner. Finns det inte täckning
så behöver i sådana fall teknik monteras ned/ tas bort.
Vilka typer av projekt kan finansieras?
I den internationella utlysningstexten finns beskrivningar av de två spåren forskningsspår och
innovationsspår (se även filmen från informationsmötet här bredvid). Aktörer med verksamhet i
Sverige ska också förhålla sig till de forskningskategorier som finns beskrivna i den nationella
utlysningstexten.
Utmaningarna som nämns i texten är väldigt breda och kan innefatta mycket – är det något som vi
svenska finansiärer är särskilt intresserade av att se?
Mer utförliga texter om utmaningarna går att hitta i den internationella utlysningstexten. Vi svenska
finansiärer har inga särskilda önskemål när det gäller utmaningarna som ska adresseras i utlysningen
(vi kan stötta samtliga utmaningar beskrivna i den internationella utlysningstexten) och vi har
accepterat de utvärderingskriterier som anges i den internationella texten, så det viktiga är att titta
på dem och att (om det är relevant) hänvisa till sådant som tas upp där.
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