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Har du en idé till ett projekt som rör energigaser? Vill du dra nytta
av statens medverkan i projektet mot att resultaten offentliggörs
och sprids? I så fall bör du söka pengar inom Samverkansprogram
Energigasteknik!

Programmet

Samverkansprogram Energigasteknik är det senaste i raden av forskningsprogram som drivs av svensk industri genom SGC i samverkan med Energimyndigheten och dess föregångare sedan tidigt 1990-tal. Nu aktuellt program
löper under 4-årsperioden 130501–170430. Programmets vision, ur ett
10-årigt perspektiv, är att förnybara energigaser såväl vad gäller kvantitet
som kvalitet kommit att ses som en central pusselbit i det hållbara energisystem som håller på att realiseras. Programmet inkluderar tre områden:
• Framställning av förnybara bränslen sätter fokus på framställningsmetoder för olika energigaser. Rening och uppgradering av produkterna är en
väsentlig fråga för att kunna nyttiggöra energigaserna som drivmedel.
• Distribution och lagring av energigaser sätter fokus på utveckling
och utvärderingar av kostnads- och energieffektiva distributions- och
lagringsmetoder.
• Användning av energigaser sätter fokus på utveckling av ny teknik för
användning av energigaser och effekter av användning av energigaser i
jämförelse med andra energibärare.

Ekonomi

Samverkansprogram Energigasteknik har en total budget om 80 MSEK, varav
Energimyndigheten bidrar med 40 % (32 MSEK). Återstående 60 % (48 MSEK)
har SGC i förhandlingarna med Energimyndigheten ställt i utsikt att svensk
industri kommer att bidra med. Projekt inom programmet återfinns normalt
i intervallet 200 kSEK–4 000 kSEK. SGC svarar för samverkansprogrammets
hantering och utveckling, bl.a. genom följande:
1.Projektförslag

−−Gör programmet och programmets resultat kända genom föreläsningar
på universitet och medverkan på mässor
−−Fånga upp frågor branschen tycker är intressanta och försöka hitta
projektaktörer
−−Bistå med kontakter och tillhandahålla mötesplatser
−−Bolla och utveckla projektidéer med intressenter

2.Formalia

−−Svara på frågor om hur ansökningar till samverkansprogrammet ska
se ut
−−Handlägga ansökningar genom fokusgrupper och programråd
−−Informera om kriterier för bedömning av ansökningar
−−Skriva avtal med finansiärer och utförare
−−Sköta fakturering av finansiärer och utbetalningar till utförare
−−Följa upp avtalets genomförande
3.Resultatspridning

−−Publicera rapporten och skicka pressmeddelande om den
−−Distribuera rapporten
−−Kommunicera med journalister och sprida info i nätverk
Deltagarna i projekt inom samverkansprogrammet – Energimyndigheten såväl
som övriga aktörer – betalar en mindre avgift till SGC för denna service. För
närvarande utgör denna avgift ett påslag om 8,2 % på din totala projektbudget.

Så söker du och så utvärderas du

Du kan söka pengar genom Samverkansprogram Energigasteknik två gånger om året i samband med de utlysningar som görs på våren och hösten.
Normalt har dessa öppet under perioderna 0315–0430 samt 0915–1031.
Kolla alltid på SGC:s hemsida för exakta tider som bestäms av veckodagar
etc. Inkomna ansökningar går först till ett av Energimyndigheten förordnat Programråd som gör en preliminär bedömning av ansökningarna.
Programrådets ledamöter representerar svensk industri och akademi.
Ansökningarna bedöms efter syfte och omfattning, energirelevans, nyhet, industri- och samhällsrelevans samt metod och genomförande och
bedömningarna väger mycket tungt när Energimyndigheten sedan självt
fattar beslut om sitt deltagande i ett projekt.

Frågor?

Står du i begrepp att söka pengar från Samverkansprogram Energigasteknik
tycker vi att du ska börja med att kontakta SGC för att bolla dina idéer.
Kanske känner vi till nån mer som har liknande tankar och vill samarbeta?
Kanske kan du göra ditt projekt för en lägre kostnad och med ett bättre
resultat genom att samverka med nån annan? Och kanske kan du hitta
projektpartners också utanför Sveriges gränser? De flesta frågor kan vi på
SGC hjälpa dig med.

Vårt nätverk är i världsklass!
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