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Utlysning 2022-2 – Frågor & svar 

Nedan samlar vi frågor som inkommit till myndigheten under programmets gång 
och svar på dessa frågor.  

Fråga: Hur stor andel av projektkostnaden kan vi få i bidrag från 
Rymdstyrelsen?  

Rymdstyrelsens svar: De maximala stödnivåerna för respektive stödgrund framgår 
av bilaga 2 i utlysningstexten. I ansökningsformuläret anges vilken stödgrund den 
ansökande grundar ansökan på. Rymdstyrelsen gör en bedömning om angiven 
stödgrund är rimlig utifrån ansökans karaktär och beslutar sedan vilken stödnivå 
som ska tillämpas. Rymdstyrelsen kan undantagsvis besluta om en stödnivå under 
den maximalt tillåtna för respektive stödgrund. Det finns dock i de flesta fall 
ingen anledning att sänka stödnivån under den maximalt tillåtna. 

Fråga: Kan man vara med på mer än en ansökan per bedömningsomgång?  

Rymdstyrelsens svar: Ja, men samma organisation får inte söka mer än ett projekt 
som huvudsökande per bedömningsomgång. Man kan heller inte vara med i flera 
ansökningar där samma aktivitet ska genomföras av organisationen, eftersom det 
då blir dubbel ersättning.   

Fråga: Kan man i en och samma ansökan ha med båda angivna områdena 
”Teknikutveckling för rymdinfrastruktur” och ”Teknikutveckling för 
exploatering av rymddata”.  

Rymdstyrelsens svar: Ja, om förslaget tydligt inkluderar båda områdena på ett 
integrerat sätt dvs. att det finns ett beroende eller en tydlig länk mellan 
aktiviteterna.   

Fråga: Behöver ansökan innehålla CV:n för de som ska genomföra 
projektet?  

Rymdstyrelsens svar: Nej, inga individuella CV:n behövs. Däremot får gärna 
beskrivningen av aktörernas kompetens innehålla information om vilka personer 
och deras kompetens som ska ingå i projektet.  
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Fråga: Kan man söka bidrag både under till exempel ”försumbart stöd” och 
under en annan stödform i samma ansökan?  

Rymdstyrelsens svar: Nej, varje projekt finansieras under en enda stödform. Den 
som ansöker får i förväg bestämma vilken stödform som passar projektet och 
organisationen bäst för ansökan. Rymdstyrelsen gör en bedömning om angiven 
stödgrund är rimlig utifrån ansökans karaktär och beslutar sedan vilken stödnivå 
som ska tillämpas. 
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