
Frågor och svar Region Skånes EU-kort stödfunktion för fler skånska 

ansökningar till Horisont Europa 
 

1. F: Hur stor måste ett projekts budget vara för att beviljas ett EU-kort på max. beloppet 

100 000 SEK? 

S: För SME kan Region Skånes EU-kort uppgå till max. 100 000 SEK och utgöra max 50 % av de 

totala kostnader som den sökande och eventuell samarbetsorganisation har. Projektets 

budget måste då uppgå till minst 200 000 SEK.  

 

För non-profit kan EU-kortet uppgå till max. 100 000 SEK och utgöra max. 75 % av de totala 

kostnader som den sökande och eventuell samarbetsorganisation har. Projektets budget 

måste då uppgå till minst 133 333 SEK. 

 

2. F: Gäller EU-kortet för deltagande i programmet både som partner och som koordinator i 

en ansökan? 

S: EU-kortet ska användas för att koordinera en ansökan till Horisont Europa med undantag 

för aktörer som har begränsad eller ingen erfarenhet från EU:s tidigare forsknings- och 

innovationsprogram. Dessa aktörer kan använda planeringsbidraget till att vara partner med 

arbetspaketansvar i en ansökan till Horisont Europa. 

 

3. F: Finns det exempel på relevanta utlysningar inom ramen för specialiseringsområdena? 

S: Det finns en stor samstämmighet mellan de kluster (delområden) som finns inom pelare II i 

Horisont Europa och de specialiseringsområden som Forsknings- och Innovationsrådet i 

Skåne (FIRS) har ställt sig bakom i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.  

 

I Bryssel Live den 28 maj 2021 ges en mer djupgående presentation om programmet, vilka 

nyheter som finns jämfört med föregående forsknings- och innovationsprogram, hur ett 

arbetsprogram ser ut med exempel på livsmedelsområdet.  

 

4. F: Finns det likande planeringsbidrag som EU-kortet för annan typ av EU-finansiering 

utöver Horisont Europa? 

S: Region Skåne gör nu en satsning som sträcker sig över 2021 – 2022 som fokuserar på 

Horisont Europa. Insatsen kommer löpande att utvärderas för att säkerställa att önskvärda 

resultat uppnås, dvs. att få mer finansiering till forsknings- och innovationsinsatser i Skåne. 

  

5. F: Får EU-kortet användas för engagemang i partnerskapen inom Horisont Europa? 

S: EU-kortet riktas mot projekt som leder till ökad samverkansforskning inom de delar av 

Horisont Europa som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell 

konkurrenskraft” (pelare II) och ”Innovativa Europa” (pelare III). De aktiviteter kopplade till 

partnerskapsprogrammen som faller inom denna ram kan stödjas med EU-kortet. 

 

6. Gäller EU-kortet för andra delar i Horisont Europa?  

Nej, EU-kortet riktas mot projekt som leder till ökad samverkansforskning inom de delar av 

Horisont Europa som adresserar ”Globala utmaningar och europeisk industriell 

konkurrenskraft” (pelare II) och ”Innovativa Europa” (pelare III) och kommer därför inte att 

finansiera aktiviteter inom andra delar av programmet. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitlrHPlPTxAhVkiIsKHbr8DxAQwqsBegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Futvecklingskane%2Fvideos%2Fbryssel-live%2F1125789844595242%2F&usg=AOvVaw3D9c6chMnmoLNIhuK1gWv3


 

7. F: Gäller EU-kortet för alla utlysningar inom pelare II även om de inte har en koppling till 

Skånes specialiseringsområden? 

S: Nej, EU-kortet är endast sökbart för samarbetsprojekt som bidrar till att utveckla något av 

de sex specialiseringsområden som finns i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. 

Insatsen kommer löpande att utvärderas för att säkerställa att önskvärda resultat uppnås, 

dvs. att få mer finansiering till forsknings- och innovationsinsatser i Skåne.  

 

8. F: Vad gäller för en organisation som bedriver verksamhet i Skåne men är registrerad i en 

annan del av Sverige? 

S: För att kunna söka ett EU-kort ska företaget eller organisationen vara registrerat i Skåne 

eller kunna bevisa att den del av verksamheten som ansökan till Horisont Europa avser är 

lokaliserad i Skåne. 

 

9. F: Kan EU-kortet sökas retroaktivt? 

S: Nej, stödberättigande kostnader är endast sådana som har uppstått efter det att ansökan 

har beviljats.  

 

10. F: Jag vill söka projektbidrag för ett projekt inom ramen för klimat och miljö men ser ingen 

direkt koppling till Skånes specialiseringsområden. Kan jag söka ändå? 

S: FN:s hållbarhetsmål och kopplingar till dessa är genomgående i Skånes innovationsstrategi 

för hållbar tillväxt. Det finns kopplingar till grön omställning inom samtliga områden i 

avsnittet ”Breda näringslivsfrämjande insatser”. Hör av dig till den funktionsbrevlåda som 

finns för EU-kortet (planeringsbidrag@skane.se) för att diskutera din idé.  

 

11. F: Finns det annat stöd inför ansökan till Horisont Europa (projektutveckling, partnersök, 

tips om nätverk etc.) som Region Skåne kan hjälpa till med? 

S: Region Skåne finns på plats i Bryssel för att kunna ge kvalificerad service till aktörer som 

arbetar för att stärka skånsk tillväxt och utveckling. Handläggare på Region Skåne kan vara till 

hjälp för dig som har frågor eller vill få råd om olika nätverk, europeiska processer och 

möjligheter. Utöver detta finns det en nyligen inrättad stödfunktion som ska stödja skånska 

aktörers deltagande i Horisont Europa.  

 

12. F: Finns det en lista med erfarna/rekommenderade konsulter? 

S: Region Skåne har inte möjlighet att rekommendera enskilda konsulter. 
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