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Management Board

Utlysningen Sustainable Urbanisation Global Initiative

Food-Water-Energy Nexus

Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad/JPI Urban Europe
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Internationell match-making

Magnus Brink, kommunikatör IQ Samhällsbyggnad

Forskningsfinansiärernas utlysningsprioriteringar

Maria Alm, Energimyndigheten

Ann Rodenstedt, Formas

Frågor till forskningsfinansiärerna

Maria Alm, Energimyndigheten

Ann Rodenstedt, Formas

Paneldiskussion

Hur lyckas du i europeiska forskningsprogram?

Madeleine Granvik, SLU
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20 European countries 

participating and contributing 

EUROPEAN HUB FOR URBAN 

RESEARCH & INNOVATION

Core Members

Observers and occasional co-

funders of joint calls

Additional partners in 

dissemination



Ambition

The JPI Urban Europe is a transnational, mission-oriented, 

forward-looking research and innovation initiative on 

sustainable urban development. Its ambition is:

 to provide evidence for new urban policies and 

strategies and by that enhancing cities’ capacities for 

transition

 to address urban development and sustainability in its 

complexity and generating radical new knowledge and 

concepts to tackle the urban challenges (cross-sectoral, 

interdisciplinary)

 to team up with cities and urban stakeholders of all 

kinds to enhance the impact of our research and 

support the exploitation of technological and social 

innovation (transdisciplinary, focus on societal impact)



Strategic Research and 

Innovation Agenda (SRIA)

 To support cities along the entire transition 

cycle, from target setting up to concept 

implementation and validation. By efforts to:

 enhance our understanding of the complexity 

of urban sustainability in all its dimensions 

 provide a framework to assess and monitor 

urban sustainability progress 

 identify and quantify pivotal forces that 

influence sustainability and its constituent 

factors as well as the interrelationships 

between them



Recent and current activities

 Joint calls

 Funding 37 ongoing projects (clustered 
around thematic priorities)

 ERA-NET Cofund Smart Urban Futures 
(ENSUF)

 adds 15 projects december 2016

 Investigating transition towards new models of urban 
development reinforcing European cities as hubs of 
innovation, co-creation and centers of job creation

 ERA-NET Cofund Sustainable 
Urbanisation Global Initiative (SUGI/FWE 
Nexus)

 w/Belmont Forum

 Develop and support new strategies, knowledge platforms 
based on the food-energy-water nexus to accelerate 
transitions to urban sustainable consumption and 
production, develop goals, targets, and policy solutions for 
sustainable urbanisation including equity issues and local-
to-global/cross scale dynamics 



Stakeholder Involvement 

Platform

 To:

 facilitate the widening of 
participation and capacity 
building

 provide an ecosystem for co-
creation and multi-stakeholder 
involvement

 anticipate the different logics 
and needs of the different 
actors

 mobilise the different actors to 
contribute to the defined 
implementation activities of the 
SRIA



Sustainable Urbanisation Global 

Initiative Food-Water-Energy Nexus

Katarina Schylberg

IQ Samhällsbyggnad/JPI Urban Europe Management Board



Om utlysningen

• Utlysningen är initierad av Belmont Forum och JPI Urban Europe i syfte 

att få ihop en globalt splittrad forsknings- och innovations expertis för 

att identifiera lösningar på mat-, vatten- och energiutmaningar. 

• En målsättning är att utveckla mer resilienta och tillämpade urbana 

lösningar som bygger på forsknings- och innovationsansträngningar i 

hela världen och som kommer till nytta på en större bredd av globala 

marknader. 

• Målet är att snabbt utveckla den gemensamma kunskapsbasen, lyfta 

indikatorer och utvärderingsverktyg för ökad förståelse för FWE Nexus 

utmaningen.



Sammanlagt 22 deltagande länder



Food-Water-Nexus Approach

Ett ramverk för att utveckla mål, delmål och lösningar som balanserar 

kompromisser och tillvaratar synergier mellan mat, vatten och 

energisektorer i syfte att snabba på övergången mot resilient och 

klimatanpassad urban utveckling och hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster över stad-land gradienten.

Fokus på skärningspunkter och potentiella synergier mellan olika 

sektorer och fält som oftast ses som åtskilda i företagsvärlden, 

beslutsprocesser och forskning.  

Koordinerar aktiviteter och minskar risken att förbättringar i förhållande 

till ett mål samtidigt underminerar förbättringar i förhållande till ett 

annat mål.



Utlysningens tre ämnesområden

 Robust Knowledge, Indicators and Assessments

(Robust kunskap, indikatorer och utvärderingar)

 Multi-level Governance and Management 

(Flernivåstyrning och ledning)

 Managing Strategies and Solutions

(Ledningsstrategier och lösningar) 



Robust kunskap, indikatorer och 

utvärderingar

 Processer för att utveckla en relevant, tillgänglig och global kunskapsbas 

för urban hållbarhet

 Samla, strukturera och syntetisera befintlig kunskap, innovations praktiker, 

system- och tillämpande lösningar tvärs över FWE nexus.  

 Utveckla kunskapsplattformar som samlar forskare och intressenter och

kopplar kunskap till beslutsfattande och tillämpning. 



Flernivåstyrning och ledning

 Strategisk och social innovation och praktiska lösningar inom området

“governance” och ledning av FWE nexus. 

 Urbana system är utsatta för påtaglig indirekt stress, e.g. globala

marknader, leverantörskedjor och infrastrukturnätverk. 

 Utveckla ledningsstrategier och institutionella processer, kapacitet och

stödfunktioner, identifiera effektiva modeller för överföring och skalning av

insatser mellan regioner och med ett heltäckande rumsligt perspektiv



Ledningsstrategier och lösningar

 Identifiera och utveckla integrerade lösningar för att bedöma och hantera

risker och osäkerheter i skärningspunkten mellan hållbar urbanisering och

FWE nexus, och samtidigt balansera kompromisser och minimera sociala

och kulturella orättvisor. 

 Identifiera pådrivande faktorer bakom social och ekonomisk orättvisa som

uppkommer vid urbanisering och instrument för en bättre ledning och

involvering av intressenter/stakeholders, inkl. ny teknologi, 

simuleringssystem mm



Riktlinjer för projekt

 Utlysningen välkomnar projekt i ett brett spectrum, från

grundforskning till innovation och tillämpning. 

 Alla projektansökningar ska kombinera ett inter- och transdisciplinärt 

förhållningssätt 

 Projekten kan välja att fokusera på ett eller flera av utlysningens tre 

teman. 

 Men måste adressera samtliga tre sektorer, dvs mat-, vatten och

energi med ett samlat integrerat angreppssätt

 Max-längd för projekt är 3 år



Vem kan söka?

– Kommuner 

– Städer 

– Regioner 

– Företag 

– Forskningsorganisationer

– Ideella organisationer 

– Medborgarrepresentanter 

– Konsumenter



Riktlinjer för ansökan och partners

 Projektkonsortium med minst tre berättigade sökande från minst tre

deltagande länder

 Huvudsökande måste vara knuten till en organisation som är baserad i ett

av de deltagande länderna

 Samverkanspartners kan komma från länder som inte deltar i utlysningen

och därför inte är berättigade till finansiering inom programmet.  

 För att få finansiering från Europeiska kommissionen måste projekten

involvera minst två självständiga enheter från två olika EU länder och

associerade länder

 Alla sökande måste ha intresse och kompetens att genomföra forskning, 

utveckling och innovation inom preciserade utlysningsteman. 

 Mervärdet av transnationell samverkan måste beskrivas i ansökan



26 forskningsfinansiärer i 22 länder



Finansiärer och budget

* Participation by FA in the call pending

 Budget ca 28.5 M€ 

inkl. extra finansiering 

från EU

 Nationella 

forskningsmedel

 Nationella regler för 

finansiering gäller



Mer information
 www.sugi-nexus.org

 www.jpi-urbaneurope.eu

 www.urbaneurope.se

 Uppdaterad information och partnersök

 Hela utlysningstexten SUGI/FWE Nexus call text

 Lista över nationella kontaktpersoner

 Frågor och svar

 Mer läsning
JPI Urban Europe Strategic Research and Innovation Agenda

http://www.sugi-nexus.org/
http://www.jpi-urbaneurope.eu/
http://www.urbaneurope.se/
http://www.sugi-nexus.org/
http://jpi-urbaneurope.eu/downloads/jpi-sria-def-pdf/


Internationell matchmaking - Hitta 

partners till ditt projektkonsortium!  

Magnus Brink

Kommunikatör IQ Samhällsbyggnad



• okt/nov 2016 Internationella webinarier

• 9 januari 2017 Nationellt informationsseminarium i Belgien

• 12 januari Match-making event i Leipzig UERA (Urban 

Europe Research Alliance) 

• Jan/Feb (TBD) Inkubator-evenemang

• Uppdateringar:  http://jpi-urbaneurope.eu/events-calendar/

Aktiviteter

http://jpi-urbaneurope.eu/events-calendar/


Linkedin

 https://www.linkedin.com/groups/13400483

 Uppdateringar om utlysningen

 Plats för utbyte och partnersök i utlysningen 

 Skriva vilket projekt som ska skapas och vilken 

typ av partner som eftersöks. Har du ett projekt 

eller önskar du vara med i ett?

 Mer info på webbplatsen

 Sökformulär finns att ladda hem och skicka in!

https://www.linkedin.com/groups/13400483


Future Earth

 http://network.futureearth.org/

En plattform för forskning och forskare

Bli medlem

 Ta del av diskussioner kring hållbarhet

 Följ diskussioner i forumet

 En rad olika communitys

 SUGI/FWE är en av dem

 Sätt att hitta forskare och aktörer världen över

 Kalender med evenemang knutna till temana

http://network.futureearth.org/


• LinkedIn

• Gå med i: https://www.linkedin.com/groups/13400483

• Bjud in andra

• Future Earth Open network network.futureearth.org

• Gå med i gruppen

• Bjud in andra

• Twitter

#suginexus

Följ utlysningen

www.sugi-nexus.org

https://www.linkedin.com/groups/13400483
network.futureearth.org
http://network.futureearth.org/communities/community-home?CommunityKey=9e39a270-d118-49db-a747-bf8828937424
http://www.sugi-nexus.org/


Forskningsfinansiärernas utlysningsprioriteringar

Maria Alm

Energimyndigheten

Ann Rodenstedt

Formas



Ansökan

 Ansökningar skrivs på engelska i särskilt formulär  

 Ansökan lämnas in via FFG:s elektroniska 

inlämningssystem 

 Inlämning av ansökan endast möjligt efter att alla 

partners lämnat sina uppgifter i eCall. 

 Två-stegsförfarande med skiss-ansökan (15 mars) 

och fullständig ansökan (20 september)



Bedömningsprocess 

 Projektansökningarna kommer att bedömas av en 
panel med internationella experter från akademi, 
offentlig verksamhet och privat näringsliv.

 Utvärderingskriterier: 1) Excellence (5 poäng max)  2) 
Impact and user engagement (5 poäng max) 3) Quality
and Efficiency of project implementation (5 poäng max) 

 Projektansökningarna rankas baserat på resultat vid 
utvärdering, gränsvärde 10 för att bjudas in till 
fullständig ansökan   

 Uppskattning: Ca 50 projektansökningar till fördjupad 
bedömning och 15-20 får finansiering 

Obs! Läs mer om hur ansökan ska gå till och 
bedömningskriterier i utlysningstexten. 



Forskningsrådet för hållbar 

utveckling



Energimyndighetens vision - hållbart 

energisystem



Vem kan söka från Formas?

 Bidrag kan enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller 

högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som 

uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Företag eller organisationer kan vara med i projektet in-kind eller som 

underleverantörer

 Projektledare och medverkande forskare som har avlagt 

doktorsexamen. 

MEN: Doktorander och andra medverkande, såsom administratörer eller 

assistenter, behöver ej ha disputerat. 

 För mer information, se Formas allmänna anvisningar: 

http://www.formas.se/Finansiering/Allmanna-anvisningar/

http://www.formas.se/Finansiering/Allmanna-anvisningar/


Alla aktörer som kan bidra till utlysningens forsknings- och 
innovationsutmaningar (aktörer inom ex offentlig sektor, 
akademi (universitet & högskola), institut, företag och 
organisationer inom civilsamhälle).

Statligt stöd får beviljas till företag med olika stödnivåer 
beroende på projektets inriktning. 

 100 procent för grundforskning 

 50 procent för industriell forskning 

 25 procent för experimentell utveckling 

I vissa fall får EM bevilja en högre andel stöd tex till SMEs 
se:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-
2008761-om-statl_sfs-2008-761/?bet=2008:761

Vem kan söka?

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2008761-om-statl_sfs-2008-761/?bet=2008:761


Vad kan jag söka medel för 

hos Formas?

Projekt som faller inom ramen för Formas ansvarsområden: 

Miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 

Formas är forskningsrådet för hållbar utveckling. 

 anställningar för forskare eller doktorander 

 resor, konferenser och workshops

 provtagning och analyser 

 utrustning under 500 kSEK, lokaler och 

andra relaterade kostnader

 kostnader relaterade till publicering i 

tidskrifter med Open Access. 



Vad kan jag söka stöd för?
Projekt som bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem 

 Personalkostnader

 Kostnader för instrument och utrustning samt byggnader och 
mark (I den utsträckning och under den tid som de används 
inom projektet. I annat fall kan endast de 
avskrivningskostnader som motsvarar projektets livscykel vara 
stödberättigade)

 Kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent, 
konsulttjänster (som används uteslutande för 
forskningsverksamheten i projektet)

 Övriga kostnader som direkt relaterar till projektet och är 
nödvändiga för dess genomförande, tex publikationskostnader, 
workshops, konferenser och så vidare.

 Allmänna omkostnader, andra driftskostnader, material, 
förrådsartiklar som uppkommit som direkt följd av projektet. 
(För företag är dessa stödbara enbart om de direkt är 
relaterade till projektet). Se mer:

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/soka-stod-och-
rapportera/rattsliga-forutsattningar-for-att-fa-stod/

http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/soka-stod-och-rapportera/rattsliga-forutsattningar-for-att-fa-stod/


Myndigheternas 

gemensamma ambition

 Vi vill finansiera så många bra forskningsprojekt 

som möjligt! 





Kontakter

Johannes Bockstefl

FFG – Austrian Research Promotion Agency

Telefon : +43 5 77 55-5042

E-post: johannes.bockstefl@ffg.at

Susanna Ehlers

National Science Foundation (US)

Telefon: +1 703 292 7583

E-post : sehlers@nsf.gov

Marcus van Leeuwen 

NWO (NL)

Telefon :  +31 70 344 09 31

E-post: m.vanleeuwen@nwo.nl

Maria Alm 

Energimyndigheten

Telefon: 016 – 544 21 43

maria.alm@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

Ann Rodenstedt

Formas

Telefon: 072 – 554 94 77

ann.rodenstedt@formas.se

www.formas.se

Utlysningssekretariat

Svenska kontaktpersoner

mailto:maria.alm@energimyndigheten.se
http://www.energimyndigheten.se/
mailto:ann.rodenstedt@formas.se
http://www.formas.se/


Frågor till forskningsfinansiärerna

#suginexus



Paneldiskussion:

Hur lyckas du i europeiska 

forskningsprogram? 

Inger Gustafsson, JPI UE Governing Board och Vinnova

Nigel Claridge, Sustainable Innovation

Katarina Schylberg, JPI UE Management Board/IQ 

Samhällsbyggnad



Lunch med tid för frågor och 

kontaktskapande mingel

Slut 13.00


