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Målsättning för dagen 

• Exempel på extern finansiering för idéer och koncept som inte 
självklart passar in under LOVA/LONA 

• Presentera exempel på möjliga finansiärer för kommuners 
vattenprojekt 

• Tankar och råd om hur man utvecklar projekt med extern finansiering 
över tiden

• Möjlighet att dela och diskutera idéer, koncept och aktiviteter



Utvecklingsresor 
- initiera och driva utveckling!



Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

– dagens ”huvudbudskap”

• Det finns många olika sätt att finansiera åtgärder och många olika 
startpunkter för projektutveckling

• Intern ↔ Extern finansiering

• Framförhållning 
- tillräcklig tid för processen
- ibland kommer utlysningar med kort varsel

• Våga tänka stort! 
OBS stora projekt kräver ofta större medinvestering!

• Snöbollstänkande… steg för steg!



Fördelar

Stora långsiktiga projekt

Mycket pengar ger stora 

möjligheter

Ger stort kontaktnät

Gå in som partner

EU projekt

Forskning, Horizon2020

Regionalstöd

Nationella stöd

Vinnova

Tillväxtverket

FORMAS

Regionala stöd

Länsstyrelser

Finansieringsmöjligheter

Nackdelar

Stora ansökningar

Stor konkurrens

Kräver EU samverkan

Ej nybörjare

Medfinansiering krävs om inte 

grundforskning

Oftast fler partner

Mindre pengar

Specifika utlysningar

Bra pengar, möjligheter till 

större projekt + Investeringar

Bra nätverk, 

gränsöverskridande 

Lättare att söka

Kommuner är målgrupp



GENERELLT 
ÅRSHJUL 
för 
finansiering

Finansiering, ett 
återkommande hjul med tre 
huvudsakliga sök-perioder

Vissa ansökningar har 
kontinuerlig handläggning!



Matcha utlysningarnas årshjul med kommunala 
budgets och verksamhetsplanering

-> Planera och budgetera i år för 
insatser nästa år
- Åtgärdsmedel/investering
- Arbetstid

-> Ta plats i kommunens 
verksamhet

-> Budget för att delta i externa 
projekt/ söka extern finansiering 
/ samarbeta



”Årshjul” för vattenrelaterade utlysningar

Q4 
2022

Q1 
2022

Q2 
2022

Q3 
2022

• LOVA Västmanland & 
Södermanland kontinuerlig 
LOVA 

• Svenska Institutet

• Svenskt Vatten Utveckling 

• SmartBuilt
• RE:Source

• LOVA & LONA

• Svenskt Vatten 
Utveckling

• INTERREG

• LSt Dricksvatten
• LIFE, Naturvårdsverket
• Vinnova?

Kontinuerliga:
- Landsbygdsprogrammet 
- LEADER 
- Vattenmyndigheterna & HaV (?)
- EIP



Exempel på aktuella utlysningar/finansiärer



1) Svenskt Vatten Utveckling (SVU)

Sista dag för ansökan 9 mars 2022. 
Beslut 3 maj 2022.



SVU bedömningskriterier

• Är ansökans frågeställning relevant för de kommunala VA‐organisationerna?

• Bidrar projektet till utveckling av ny kunskap för de kommunala 
VA‐organisationerna?

• Kommer resultaten att vara praktiskt tillämpbara inom 5 år?

• Har projektgruppen rätt kompetens?

• Ligger ansökan inom prioriterade teman för SVU?



Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre 

vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till 

exempel:

▪ vattenskyddsområden

▪ vattenbesparande åtgärder

▪ framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag

▪ investering i ny teknik.

Saknas ännu information 

om datum för ansökningar

- troligen april 2022

2) LST / HaV Dricksvattenstöd



Utlysningen öppnar den 3 februari och 
stänger den 29 mars.

Kan söka max 300 000 kr

Vattenfrågor behöver kopplas till digitaliseringslösningar

3) Smart Built Environment



Exempel på SmartBuilt projekt



Vattenfrågor behöver kopplas till ett material eller avfallsflöde

Sista ansökningsdag är 
14 mars 2022.

4) RE:SOURCE – Strategiskt InnovationsProgram



5) EIP – Agri Innovationsprojekt 

Du som har en innovationsidé kan söka projektstöd för att 
genomföra ett innovationsprojekt som får betydelse för 
jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen.

Ansökan lämnas senast:

• 13 januari
• 27 mars
• 12 maj.

Vem kan få stöd?

Företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en 

innovation som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen kan få stödet.



6) Leader - Lokalt ledd utveckling 

- Den som har idéer om den lokala utvecklingen kan söka 
pengar till projekt. 

- Utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både 
på landsbygden och i staden. 

- Samarbete privat, ideell och offentlig sektor för att 
bidra till lokal utveckling. 

- LAG (Local Action Group). 

Målet är att skapa attraktiva områden med 

konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.



7) Vinnova

– lägger kontinuerligt ut utlysningar – håll koll! 



8) Naturvårdsverket – årliga utlysningar med statliga medel



9) Regionala anslag

Kontinuerlig ansökan

• Upp till 300 tkr – direkt 
beslut av förvaltning
• Större projekt tas i Tillväxt-
och regionplanenämnden



10) BalticWaters2030 – Stiftelse med fokus på Östersjön



11) Våtmarksfonden – bidrag till våtmarksprojekt och 

forskning

- Mindre projekt – fågelliv och biologisk mångfald

- 50 – 200 tkr/projekt

- www.våtmarksfonden.se



Tankar om att utveckla och finansiera 
vattenprojekt över tiden



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering 
och Ekonomi

Framtagande 
av slutlig 
ansökan

Stegvis projektutveckling  - tips och trix



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering 
och Ekonomi

Framtagande 
av slutlig 
ansökan

Ecoloops modell för projektutveckling i 5 steg



Projektidé Koncept
Engagemang/

aktörer
Konkretisering och 

Ekonomi
Framtagande av 
slutlig ansökan

Ecoloops modell för projektutveckling 



Att utveckla och finansiera projekt kan behöva 
ta flera år – en utvecklingsresa

Idé/ 
Koncept

Internt 
projekt

Internt/ 
externt 
projekt

Externt/ 
externt 
projekt

Externt större  
projekt



Idéer Nya Projekt

Planera för att många idéer inte når hela vägen!
- I varje fall inte första gången!



Från smått till stort!? 

1:a litet försök – ”demo”
Intern (Extern?) finansiering

Fortsättningsprojekt – ”pilot”
Externt finansierat

Stort projekt – uppskalning
Externt finansierat, Samarbeten, ev. EU/Strukturmedel

År 1 År 2-3 År 3-6



Olika ställen att starta projektutveckling - 1

Behov och utmaningar som identifierats  
Nya idéer eller Idé- och projektbank

Aktiviteter och åtgärder inte rymdes i förra 
eller kommande års budgets



Olika ställen att starta projektutveckling - 2

Beslutade och planerade aktiviteter t ex 
detaljplaner, exploateringsområden, 
infrastrukturprojekt osv.

I kommunens styrdokument, strategier och 
handlingsplaner:



Olika ställen att starta projektutveckling - 4

Aktiv insamling och fråga till aktörer 
inom kommunen

Externa aktörers frågor, idéer och 
behov 



Olika ställen att starta projektutveckling

Dialog med andra kommuner Låna/Kopiera/Häng på andras projekt



Proaktiva saker att göra

• Ordna en behovs- och projektidé-workshop internt
-> ”Idé och projektbank 1.0”

• Intervjua politiker och chefer om deras vattenvisioner

• Ha en mellankommunal ”spånskiva” 
-> dela idéer och hitta gemensamma initiativ

• Identifiera pågående och intressanta projekt i regionen som ni kan ta rygg på 
eller bli del av

• Koppla till Verksamhetsplanering och budget i vår

• Hitta andra planerade aktiviteter som ska genomföras och utgå  från dom 
för medfinansiering/tilläggsprojekt



Idétorg & aktiviteter inför 2022

Vi gör en runda med alla deltagare. 
Tänk själv / skriv ner!

1. Vilken projektidé/koncept  vill du utveckla 
och hitta finansiering för under 2022?

2. Vilken aktivitet planerar du/vill du genomföra 2022?

- Använd chatten för att kommentera, tipsa och söka kontakt! 



Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

– dagens ”huvudbudskap”

• Det finns många olika sätt att finansiera åtgärder och många olika 
startpunkter för projektutveckling

• Intern ↔ Extern finansiering

• Framförhållning 
- tillräcklig tid för processen
- ibland kommer utlysningar med kort varsel

• Våga tänka stort! 
OBS stora projekt kräver ofta större medinvestering!

• Snöbollstänkande… steg för steg!



Projektutveckling inom LIFE IP Rich Waters

Tips till åtgärder finns på 
www.malaren.org och på 
www.richwaters.se

Fler frågor? 

Hör av dig till Linda Röjning 
linda.rojning@lansstyrelsen.se

http://www.malaren.org/
http://www.richwaters.se/
mailto:linda.rojning@lansstyrelsen.se


Tack för att ni har lyssnat!


