UTLYSNING
2019-02-07

Utlysning av stöd till utvecklingsprojekt:
Minska läckage av plast till hav och natur
– minskad användning, effektivare
insamling och högre värdering av plast
Syfte
Utlysningen syftar till att bidra till minskat läckage av plast till hav och
natur, i Sverige såväl som på global nivå.
Detta ska göras på ett sätt som samtidigt bidrar till att klimatmål och andra
miljömål kan nås.
Viktiga delar i detta är bland annat att minska onödig användning, effektiv
insamling, ett minskat läckage av plast från avfallsinfrastruktur globalt
och på olika sätt bidra till att plast får ett högre värde som kan bidra till
minskad nedskräpning och ökad återvinning.

Målsättningar
Projekt som får stöd ska bidra till en eller flera av utlysningens
målsättningar:
• Minska användning av plast, när detta på ett ändamålsenligt sätt
bidrar till utlysningens syfte. Exempelvis genom utveckling av
verktyg som underlättar för upphandlande/inköpande organisationer
att identifiera och bedöma möjligheter till detta, funktions- och
livscykeltänk, avfallsförebyggande arbete, ökad återanvändning etc.
• Minska nedskräpning och annat läckage av plast till naturen i
Sverige och/eller andra länder. Exempelvis genom att underlätta
för företag som erbjuder produkter som idag bidrar till betydande
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•

nedskräpning att motverka att dessa produkter hamnar i naturen,
främja beteendeförändringar för minskad nedskräpning, minska
risker för läckage av insamlad plast från avfallshantering globalt, att
omsätta kunskap om negativa effekter med mikroplast i lösningar för
att minska dessa etc.
Bidra till att plast får ett högre värde, och därmed skapa ökade
incitament att samla in och återvinna plast. Exempelvis genom pant,
styrmedel, lösningar för att samla in plastmaterial och/eller produkter på ett sätt som i högre grad bevarar värdet för dessa,
design för återanvändning och/eller materialåtervinningsbarhet etc.

Stödet är avsett för utvecklingsprojekt
Utlysningen ger stöd till utvecklingsprojekt. Projekt kan inte få stöd för
investering i teknik och andra lösningar som finns tillgängliga på marknaden.
Projekt som enbart kartlägger nuläget kan inte heller få stöd.
Aktiviteter som kan få stöd inom utlysningen är exempelvis:
• Utveckling av verktyg och arbetssätt; hjälpmedel, guider,
utbildningar för yrkesverksamma, arbetssätt som potentiellt kan
användas av en bredd av organisationer etc.
• Utvecklingsaktiviteter i samverkan; beställargrupper, grupper där
aktörer i olika delar av värdecykeln samverkar i syfte att utveckla
arbetet för en hållbar plastanvändning, färdplaner etc.
• Utveckling av förslag till möjliga/utvecklade styrmedel

Vem kan söka och hur mycket?
Kan få stöd

Kan inte få stöd

Organisationer som bedriver ickeekonomisk verksamhet, exempelvis
universitet, högskolor, institutens ickeekonomiska verksamhet, offentliga
organisationer och ideella föreningar.

Företag kan inte söka stöd inom
utlysningen. Företag är däremot
mycket välkomna att delta i projekt,
om företaget har annan finansiering för
detta. Undantag för konsulter i projekt,
se nedan.

Naturvårdsverket har inom utlysningen möjlighet att ge full
kostnadstäckning för aktiviteter som genomförs under 2019 inom ramen för
icke-ekonomisk verksamhet, exempelvis universitet, högskolor, institutens
icke-ekonomiska verksamhet, offentliga organisationer och ideella
föreningar.
Naturvårdsverket har i den här utlysningen inte möjlighet att ge stöd till
företag. Företag är däremot mycket välkomna att delta i projekt. Företagen
finansierar då själva sitt deltagande i projektet.
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Ett undantag gäller företag som deltar som konsulter i projekt.
Naturvårdsverket kan ge stöd för aktiviteter som genomförs av konsulter
som deltar i projekt om dessa aktiviteter bedöms som nödvändiga för
projektets genomförande. Konsulterna ska anskaffas i enlighet med det
regelverk som bidragsmottagaren omfattas av.
Samfinansiering och deltagande från aktörer som kan ha nytta av projektets
resultat i sitt arbete för en mer hållbar plastanvändning ses som positivt vid
bedömning av ansökningar.
Projekt kan söka mellan 300 000 kronor och 1 000 000 kronor i stöd från
Naturvårdsverket.
Utlysningens totala budget är ca 8 miljoner kronor.

Projektperiod
Stöd kan sökas för aktiviteter som påbörjas tidigast 17 maj.
Naturvårdsverket kan enbart bevilja medel för aktiviteter som genomförs
under 2019.
Projekt kan dock pågå som längst till och med 31 maj 2020, om projektet har
annan finansiering för de aktiviteter som genomförs under 2020.

Övriga avgränsningar
Med ”plast” avses i denna utlysning polymerbaserade material som
termoplaster, härdplaster, gummi, termoelaster, kompositer samt
kombinationer därav. Även syntetiska textilier ingår.
Utlysningens syfte är att minska läckage av plast till hav och natur, på ett sätt
som också bidrar till att klimatmål och andra miljömål kan nås. Även
projekt som förutom att bidra till detta också bidrar till en mer hållbar
användning av andra material kan beviljas inom utlysningen.
Projekt som syftar till uppstädning av plast i hav och natur ingår inte i
utlysningen.
Projekt som syftar till att minska spridning av mikroplast via dagvatten ingår
inte i utlysningen, utan hänvisas istället till ett särskilt bidrag för att minska
utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.
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Så bedömer vi ansökningarna
Projektansökningar bedöms utifrån:
• Potential att bidra till utlysningens syfte och målsättningar.
Utlysningens syfte och målsättningar hittar ni i inledningen av
utlysningstexten. Vid bedömning av potential att bidra till
utlysningens målsättningar beaktas bland annat:
o Storlek på det/de plastflöde/-n som projektet avser att
påverka.
o Utvecklingssteg - om projekt innebär ett större ”kliv” i
riktning mot utlysningens syfte och målsättningar ses
det generellt som en styrka vid bedömningen.
o Eventuella negativa bieffekter som motverkar att
klimatmål och andra miljömål kan nås.
• Potential att komma till användning i organisationers arbete för
att bidra till utlysningens syfte och målsättningar. Om ansökan visar
på ett tydligt och brett intresse hos målgruppen för projektet (företag,
offentliga organisationer och/eller andra organisationer), exempelvis
genom att relevanta organisationer deltar i projektet eller i en
referensgrupp så ses detta som styrkor vid bedömningen.
• Genomförbarhet. Projektgruppens kompetens att genomföra
projektet, tillgång till nödvändiga resurser för att genomföra
projektet etc.
Vid bedömning av projekt beaktas också utlysningens avgränsningar. Projekt
som faller utanför utlysningens avgränsningar kan inte få stöd inom
utlysningen.

Gör så här för att söka bidrag
Ansökan ska skrivas i utlysningens ansökningsformulär.
Till ansökan bifogas en kostnadsberäkning i utlysningens formulär för
projektkalkyl.
•

Eventuella bilagor kan bifogas för att ge möjlighet att ta del
av fördjupad information, men den information som behövs
för bedömning av projektet ska finnas i den text som du
fyller i utlysningens ansökningsformulär.

•

Skicka in ansökan i samma format som de mallar ni skriver
er ansökan i (doc., .odt, .xls eller motsvarande).

Skicka ansökan till:
registrator@naturvardsverket.se
Den fullständiga ansökan ska vara inlämnad senast 27 mars.
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Inga kompletteringar av ansökan kan göras efter angiven sista
ansökningsdag, såvida inte Naturvårdsverket begär in dem.

Besked om stödet beviljats eller avslagits
Naturvårdsverket planerar att meddela beslut om bidrag tidigast i slutet av
april 2019.

Villkor för projekt som beviljas
Generella villkor:
• Ekonomisk redovisning, lägesrapporter och slutrapport ska
lämnas in till Naturvårdsverket senast de datum som framgår av
beslutet.
•
•
•
•
•

Projektet ska genomföras så som ni har angett i ansökan och i eventuella
kompletteringar av ansökan.
Alla insatser som genomförs ska syfta till att nå de målsättningar som
finns beskrivna i ansökan.
När ni informerar om projektet och projektresultatet ska det framgå att
projektet fått bidrag från Naturvårdsverket.
Om bidragsmottagaren vill göra förändringar i projektplanen eller
budgeten måste detta godkännas av Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket eller person/-er som Naturvårdsverket utsett, t.ex.
kvalificerad revisor eller utvärderare, har rätt att granska projektet och
ta del av handlingar som kan lämna upplysningar om ekonomiska,
tekniska eller andra förhållanden i projektet.

Naturvårdsverket kan återkräva utbetalda medel om:

Bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren.
Projektet inte bedrivits så som beskrivits i ansökan, om inte annat
överenskommits.
• Ekonomisk redovisning och slutrapport inte inkommit till
Naturvårdsverket senast det datum som anges i beslutet.
• Beviljade medel inte använts inom projekttiden.
• Stödmottagaren i övrigt inte uppfyller skyldigheterna enligt de villkor
som framgår i beslutet
Mottagaren ska betala ränta enligt räntelagen (1975:635) på det belopp som
omfattas av återbetalningsskyldigheten.
•
•

Kontakt
Kontaktpersoner för frågor om utlysningen
Sara Malmgren
010-698 14 49
sara.malmgren@naturvardsverket.se

Lena Stig
010-698 12 60
lena.stig@naturvardsverket.se
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För övriga frågor
Kundtjänst, telefon 010-6981000, eller kundtjanst@naturvardsverket.se
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