
   
 

PROJEKTUTLYSNINGAR 2022 
Tidsberoende stöd och bidrag 
Dagvatten (synteser) 

Bidragsgivare: Naturvårdsverket 

Vem kan söka? 

Forskare vid universitet, högskolor, forskniningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning 

som en del av sitt uppdrag. 

Sista ansökningsdag: 7 september 2022 

Länk: https://www.naturvardsverket.se/om-

miljoarbetet/forskning/miljoforskning/utlysningar/syntesanalys-om-dagvatten/  

Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle 2022 

Bidragsgivare: FORMAS 

Vem kan söka? 

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och andra organisationer.  

Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet. Endast 

flerpartsansökningar, med minst en part från näringsliv eller offentlig sektor och minst en part från 

ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. 

Sista ansökningsdag: 31 maj 2022 

Länk: https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-03-23-fran-forskning-till-tillampning-

for-ett-hallbart-samhalle-2022.html  

Hållbar vattenresurshantering 

Bidragsgivare: FORMAS 

Vem kan söka?  

Huvudsökande ska vara verksam vid ett universitet, högskola eller forskningsinstitut eller myndighet 

med forskningsuppdrag. Huvudsökanden ska också ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens 

stängning. 

Sista ansökningsdag: 17 maj 2022 

Länk: https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-03-17-hallbar-

vattenresurshantering.html 

Interreg Balic Sea Region 2021–2027 

Bidragsgivare: Interreg och EU 

Vem kan söka? 

Kan sökas av privata och offentliga organisationer. Exempelvis universitet, regionförbund, kommun, 

statliga myndighet, aktiebolag eller en ideell förening. Ett projekt måste ha partners från minst två av 

länderna inom programområdet. 

Sista ansökningsdag: 30 mars 2022 Small project, 21 april 2022 Core projects 

Länk: https://interreg-baltic.eu/get-funding/programme-2021-2027/#  

https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/utlysningar/syntesanalys-om-dagvatten/
https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/utlysningar/syntesanalys-om-dagvatten/
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-03-23-fran-forskning-till-tillampning-for-ett-hallbart-samhalle-2022.html
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-03-23-fran-forskning-till-tillampning-for-ett-hallbart-samhalle-2022.html
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-03-17-hallbar-vattenresurshantering.html
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-03-17-hallbar-vattenresurshantering.html
https://interreg-baltic.eu/get-funding/programme-2021-2027/


   
 
Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar 

Bidragsgivare: Naturvårdsverket 

Vem kan söka? 

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. 

Ansökningsperiod: 10–28 februari, 3–18 maj och 23–8 september 2022 

Länk: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/  

Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt 

Bidragsgivare: FORMAS 

Vem kan söka? 

Huvudsökande ska vara en kommun eller region. Ansökan ska inkludera minst en medsökande som 

annan kommun, region, kommunalt bolag eller forskningsutförare. 

Sista ansökningsdag: 1 september 2022 

Länk: https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-03-23-klimatneutrala-och-

inkluderande-kommuner---forberedande-projekt.html  

LIFE – Standard Action Projects; Circular economy and quality of life, Nature and Biodiversity, 

Climate change mitigation and adaptation sub-programs 

Bidragsgivare: EU, LIFE-programmet 

Vem kan söka? 

Företag, icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter, medborgargrupper, akademi mm. 

Sista ansökningsdag: 4 oktober 2022 

Länk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027 

(information om 2022 års ansökan publiceras 17 maj). 

LIFE – Strategic Integrated Projects (SIPs) & Strategic Nature Projects (SNAPs) 

Bidragsgivare: EU, LIFE-programmet 

Sista ansökningsdag: 8 september 2022 Concept note. 7 Mars 2023 Full proposals. 

Länk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027 

(information om 2022 års ansökan publiceras 17 maj). 

”LIFE - Natur och biologisk mångfald” skrivarmedel 

Bidragsgivare: Naturvårdsverket 

Vem kan söka? 

Länsstyrelser och andra organisationer med projekt som berör natur och biologisk mångfald. 

Sista ansökningsdag: 14 februari 2022 

Länk: Skrivarstöd till projekt inom natur och biologisk mångfald (naturvardsverket.se) 

Lokala Naturvårdssatsnigen (LONA), Våtmarkssatsningen 

Bidragsgivare: Naturvårdsverket, söks via Länsstyrelsen 

Vem kan söka? 

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt. 

https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-03-23-klimatneutrala-och-inkluderande-kommuner---forberedande-projekt.html
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2022-03-23-klimatneutrala-och-inkluderande-kommuner---forberedande-projekt.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/life/skrivarstod-till-projekt-inom-natur-och-biologisk-mangfald/


   
 
Sista ansökningsdag: 2 september 2022 (samtliga län inom Norra Östersjöns Vattendistrikt har 

fortfarande medel kvar från 2021 års utlysning). 1 december 2022 för kommande period. 

Länk: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/ 

LONA-bidraget vid länsstyrelser inom Norra Östersjöns Vattendistrikt:  

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) 

Lokala naturvårdsinsatser (LONA) | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) 

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se) 

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) 

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö (LOVA) 

Bidragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten, söks via Länsstyrelsen 

Vem kan söka? 

Kommuner och ideella sammanslutningar. 

Sista ansökningsdag: Länsberoende 

Länk: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-

vattenmiljoanslaget/lova.html  

LOVA-bidraget vid länsstyrelser inom Norra Östersjöns Vattendistrikt:  

Länsstyrelsen i Stockholms län (vanligtvis 30 november) 

Länsstyrelsen i Sörmlands län (vanligtvis 31 januari) 

Länsstyrelsen i Uppsala län  (1 december 2022) 

Länsstyrelsen i Västmanlands län (31 januari 2023) 

Länsstyrelsen i Örebro län (28 februari) 

Läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 

Bidragsgivare: Naturvårdsverket 

Vem kan söka? 

Kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund. 

Sista ansökningsdag: 11 mars 2022 

Länk: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lakemedelsrening-vid-avloppsreningsverk/  

Minskade utsläpp via dagvatten 

Bidragsgivare: Naturvårdsverket 

Vem kan söka? 

Offentliga och privata aktörer. Exempelvis kommuner, VA-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och 

företag. 

Sista ansökningsdag: 11 mars 2022 

Länk: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/minskade-utslapp-via-dagvatten/  

Utlysning av medel till nordiska insatser för en bättre havs- och kustmiljö 

Bidragsgivare: Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp (NHK) 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardsinsatser-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lakemedelsrening-vid-avloppsreningsverk/
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/minskade-utslapp-via-dagvatten/


   
 
Vem kan söka? 

Aktörer i nordiska länder som vill arbeta för en bättre havs- och kustmiljö. Minst tre nordiska länder 

ska delta i ansökt projekt, vilket ska ha en tydlig nordisk nytta. I projektansökan, som involverar de 

baltiska staterna, kan ett nordiskt land ersättas av ett baltiskt, i relation till kravet på minst tre 

samarbetsländer. Det är viktigt att projektets målsättning är i linje med NHKs prioriterade teman för 

projektmedel under 2023. 

Sista ansökningsdag: 24 maj 2022 

Länk: https://www.norden.org/sv/funding-opportunities/utlysning-fran-nordiska-hav-och-

kustgruppen-nhk-0  

Språngbräda för smart policyutveckling 

Bidragsgivare: Vinnova 

Bidraget innebär kunskapsstöd och feedback på uppslag för smart policyutveckling. Stödet innefattar 

inte finansiering. 

Vem kan söka? 

Erbjudandet riktar sig till offentliga organisationer som har förslag, initiala uppslag eller utformar 

planer på att använda innovativa arbetssätt i sin utveckling av offentliga policyer, regelverk eller 

styrmedel. 

Ansökningsperiod: 18 februari–30 december 2022 

Länk: https://www.vinnova.se/e/smart-policyutveckling/forbered-smart-policyutveckling/  

Stöd för gröna innovativa projekt 

Bidragsgivare: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 

Vem kan söka? 

Bidrag ges till dig som avser främja de gröna näringarnas ställning i samhället genom att arrangera 

möten, konferenser och andra aktiviteter som gäller jord (inkl. vattenbruk), skog eller trädgård och 

som är öppna för eller riktade till allmänheten. 

Ansökningsperiod: 2 april–3 maj 2022 

Länk: https://www.ksla.se/utlysning/lv-2022/  

Stöd för säkrad dricksvattentillgång 

Bidragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten 

Vem kan söka? 

Stöd har tidigare getts till kommuner och kommunala VA-bolag, men även några föreningar och 

företag. En mindre del har använts av länsstyrelserna för arbete med att långsiktigt säkra 

vattenförsörjningen. 

Sista ansökningsdag: Länsberoende 

Länk: https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/havs--och-

vattenmiljoanslaget/bidrag-till-atgarder-for-en-tryggad-tillgang-till-dricksvatten.html 

Länk till bidraget vid länsstyrelser inom Norra Östersjöns Vattendistrikt:  

https://www.norden.org/sv/funding-opportunities/utlysning-fran-nordiska-hav-och-kustgruppen-nhk-0
https://www.norden.org/sv/funding-opportunities/utlysning-fran-nordiska-hav-och-kustgruppen-nhk-0
https://www.vinnova.se/e/smart-policyutveckling/forbered-smart-policyutveckling/
https://www.ksla.se/utlysning/lv-2022/
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/havs--och-vattenmiljoanslaget/bidrag-till-atgarder-for-en-tryggad-tillgang-till-dricksvatten.html
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/havs--och-vattenmiljoanslaget/bidrag-till-atgarder-for-en-tryggad-tillgang-till-dricksvatten.html


   
 
Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) (15 april 2022) 

Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) (15 april 2022) 

Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) (15 april 2022) 

Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se) (18 april 2022) 

Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se) (15 april 2022) 

Svenskt Vatten utveckling 

Bidragsgivare: Svenskt vatten 

Vem kan söka? 

Bidraget riktar sig till organisationer som arbetar forsknings- och utvecklingsinriktat. Vanligen ställs 

krav på samfinansiering samt medverkan av kommunala VA-organisationer. Medfinansieringen bör 

generellt uppgå till minst 50% av projektets budget. I projekt som drivs och initieras av privata 

företag kräv normalt att företaget medverkar till finansiering. 

Sista ansökningsdag: 9 mars 2022 (utlysning 1) och 20 september 2022 (utlysning 2) 

Länk: https://www.svensktvatten.se/forskning/vill-du-bidra/ 

Vattenkraftens Miljöfond 

Bidragsgivare: Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB 

Vem kan söka? 

Verksamhetsutövare som bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel i Sverige. 

Verksamhetsutövaren ska vara anmält till, omfattas av och följa den nationella planen för Moderna 

Miljövillkor. 

Sista ansökningsdag: Anläggningar med prövningsdatum under 2022 till och med februari 2024 kan 

skicka in en ansökan. Du kan anmäla din anläggning 36 månader innan prövningstiden som anges i 

din prövningsgrupp i den nationella planen. 

Länk: https://vattenkraftensmiljofond.se  

Vattenkraftens påverkan, forskningsmedel 

Bidragsgivare: Naturvårdsverket 

Vem kan söka? 

Disputerade forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver 

forskning som en del av sitt uppdrag. 

Sista ansökningsdag: 7 september 2022 

Länk: https://www.naturvardsverket.se/om-

miljoarbetet/forskning/miljoforskning/utlysningar/vattenkraftens-paverkan-pa-samhalle-landskap-

ekosystem-och-arter/  

Våtmarksfonden kan ge bidrag till våtmarksprojekt i hela landet. 

Bidragsgivare: Våtmarksfonden 

Vem kan söka? 

Markägare, privatpersoner, föreningar eller annan sammanslutning. I de fall sökanden själv inte äger 

berörd mark upprättas avtal av sådan konstruktion att också markägaren accepterar de villkor som 

gäller för att medel från fonden skall utgå. 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/stod-for-sakrad-dricksvattentillgang.html
https://www.svensktvatten.se/forskning/vill-du-bidra/
https://vattenkraftensmiljofond.se/
https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/utlysningar/vattenkraftens-paverkan-pa-samhalle-landskap-ekosystem-och-arter/
https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/utlysningar/vattenkraftens-paverkan-pa-samhalle-landskap-ekosystem-och-arter/
https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/utlysningar/vattenkraftens-paverkan-pa-samhalle-landskap-ekosystem-och-arter/


   
 
Sista ansökningsdag: 10 juni 2022 

Länk: http://vatmarksfonden.se/bidrag/ 

Ej tidsberoende stöd och bidrag 
Miljöfonden 

Bidragsgivare: Naturskyddsföreningen 

Vem kan söka? 

Licenstagare hos Bra Miljöval, samt myndigheter, organisationer och företag. 

Miljöfonden är till för att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska 

mångfalden i strömmande vatten. 

Länk: https://www.bramiljoval.se/miljofonden/  

Skogens miljövärden 

Bidragsgivare: Skogsstyrelsen 

Stödet kan exempelvis användas för att skapa våtmark i skog (stöd ges ej till anläggning av viltvatten). 

Vem kan söka? 

Stödet kan sökas av dig som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd. Endast en person 

kan stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera. 

Länk: https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/  

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) 
Bidragsgivare: Skogsstyrelsen 

Stödet kan exempelvis ges för att anlägga våtmarker, att återställa lekplatser eller ta bort 
vandringshinder i vattendrag. 

Vem kan söka? 
Stödet kan sökas av dig som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd. Endast en person 
kan stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera. 

Länk: https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/  

Återvätningsavtal  

Bidragsgivare: Skogsstyrelsen 

Vem kan söka? 

Stödet kan sökas av dig som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd. Endast en person 

kan stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera. 

http://vatmarksfonden.se/bidrag/
https://www.bramiljoval.se/miljofonden/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/


   
 
Länk: https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/atervatningsavtal/  

Fler bidrag för bättre havs- och vattenmiljö finns samlade på Havs- och 
vattenmyndigheten:  

https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/andra-bidrag-for-battre-
havs--och-vattenmiljo.html 

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/atervatningsavtal/
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/andra-bidrag-for-battre-havs--och-vattenmiljo.html
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/andra-bidrag-for-battre-havs--och-vattenmiljo.html

