
ERTMS Ombord med 
bidrag från EU

Ansökan CEF 2 2021



EU-projektens delaktiviteter

• Upphandling och val av leverantör

• Systemutveckling

• EU-certifikat på komponenter

• Installation av ERTMS på prototyper

• Typtestning

• Tillfälligt godkännande av Transportstyrelsen för prov
och verifiering

• Erfarenhetsdrift (oftast kontraktskrav)

• EU certifikat på fordonsinstallation av Anmält organ

• Slutligt godkännande av prototyp och hela serien av 
ERA



Trafikverkets roll

• Information om möjlighet att söka EU-bidrag

• Samordning av ansökningar

• Avtalsmotpart till CINEA

• Koordinering och projektledning

• Upprättande av samarbetsavtal ev. konsortialavtal

• Rapportering till CINEA t.ex. ASR

• Granskning och kvalitetssäkring av projektresultat

• Hantering och utbetalning av bidrag

• Stöd i godkännandeprocessen

• Trafikverket är inte bidragsmottagare



CEF 2 - Smart and Interoperable Mobility
(SIMOBGEN) ERTMS 

• Callet publicerat 16 september

• Ansökan klar 19 januari 2022

• Projekt för ERTMS ombord – prototyp, serie och nya fordon

• Projekttid 2021-2026

• ERTMS Baseline 3 (MR1 eller R2)

• Bidrag enligt ”unit contribution”

• Total budget 400 MEuro/år för hela SIMOBGEN





Ansökningsprocessen CEF bidrag – Hur går det till?
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Nyheter i CEF 2 ERTMS
• Ny hemsida

• Nya ansökningsformulär

• Nya förutsättningar för ansökan

• Nytt GA

• Fler aktiviteter
• Upgrade National
• Upgrade International
• Retrofit National
• Retrofit International
• Fitment National
• Fitment International

• Work break down structure med arbetspaket (WP)

• Konsortium rekommenderas



Ansökningsprocess

1. Alla deltagare skaffar ett användarkonto och registrerar sin 
organisation (PIC code)

2. Skapa ansökan
- Part A (administrativa uppgifter m.m.)

- Part B (Beskrivning av projektet, max 120 sidor)

- Annex 1 - Tabell för beräkning av bidrag

- Annex 2 - Verksamhetsrapport för 2020 eller 2021 för alla deltagare

- Annex 3 - Gantt schema

- Annex 4 - Letter of Support från ID

- Lista på tidigare EU-projekt



Ansökningsprocess

3. Bilda konsortium och signera konsortialavtal

4. Skicka in ansökan

5. Komplettera information inför Grant Agreement om projektet godkänns

6. Godkänn och signera Grant Agreement



Utvärdering av ansökan

• Steg 1
• Admissibility

• Eligibility of Action and Applicants

• Financial and operational capacity

• Steg 2 
• Maturity

• Quality

• Impact

• Priority and urgency (EU-added value)

• Catalytic effect (Effekt av EU-bidrag)



Kriterier
Projekten kommer bedömas utifrån fem kriterier och tilldelas poäng mellan 0 och 5 för varje

kriterium. Minst 3 poäng på varje kriterium och minst 15 poäng totalt.

Mogenhet (Maturity)

Bedöma projektets mognad:

- Projektets förmåga att påbörjas och avslutas under utsatt tid

- Projektets status gällande nödvändiga tillstånd

- Projektets finansiella status, är finansiering utöver CEF-investering säkrad?

Kvalitet (Quality)

Utvärdera den föreslagna planen för genomförande, ur tekniskt och finansiellt

perspektiv

- Tillvägagångssätt för design och arkitektur

- Planerad organisationsstruktur

- Riskanalys, riskhantering, intern styrning och kontroll

- Om applicerbart, underhållsplan
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Kriterier för CEF-finansiering

Påverkan (Impact)

Bedömning av projektets ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan

- Tex Cost Benefit Analysis

- Andra möjliga kriterier för bedömning är innovation, digitalisering ,
gränsöverskridande samt tillgänglighet

Prioritet och angelägenhet (Priority and urgency of the Action)

Utvärdering av projektets korrespondens mot mål

- Mätning av projektets mervärde för EU

- Projektets möjliga synergier med andra sektorer

Katalytisk effekt av CEF-finansiering (Catalytic effect of Union assistance)

Utvärdering av projektets behov att överkomma finansiella hinder

- Projektets kapacitet att mobilisera olika investeringskällor

- Projektets möjlighet att trigga ytterligare investeringar
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Tekniska uppgifter 
som ska redovisas 
av respektive sökande

• Befintliga fordon (retrofit) från ATC till ERTMS BL3

• Uppgradering fordon (upgrade) från ERTMS BL2 till BL3

• Nya fordon med ERTMS BL3

• Vilka installationer ska göras och när 

• Antal fordon i serien per fordonstyp

• Tekniska data för respektive fordonstyp (tillverkningsår, typ av 
utrustning som avses installeras, geografiskt trafikeringsområde 
m.m.



Övriga uppgifter 
som ska redovisas 
av respektive sökande

• Projektbeskrivning

• Projektorganisation

• Riskanalys

• Projektstyrning

• Kvalitetsledningssystem

• Finansieringsplan

• Kommunikationsstrategi och plan

• Underhållsstrategi



Kompletterande information efter ansökan

• Validation of Legal Entity

• Registreringsbevis

• Momsregistrering

• LEAR (Legal Entity Appointed Representative)

• Financial Capacity Check

• Declaration of Honour



Tidplan

• Utlysning av callet – 16/9

• Informationsmöte CEF 2 ERTMS  – 29/9

• Intresseanmälan till Trafikverket – 8/10

• Kick-off möte för ansökan – 14/10 kl 13-16

• Arbete med ansökan (instrux på kick-off möte)

• Kvalitetssäkring och inmatning på CINEA:s
websida (TRV) – 7/12

• Redovisning för TrV och ID – 17/12

• Jul ??

• Underskriven ansökan av TrV och ID  - 10/1

• Allt klart och godkänt och inlämnat – 19/1 kl 17:00



Intresseanmälan

CEF 2021 ERTMS Ombord

Företagsnamn:

Organisationsnummer:

Adress:

Representant / Projektledare:

Telefonnummer:

Epost:

Fordonstyp/ Fordonstyper:

Antal fordon:

Intresseanmälan

• Formuläret skickas till 

samtliga som anmält sig till 

informationsmötet eller anmält 

intresse på annat sätt

• Ifyllt formulär skickas till 

CEF.sekretariatet@trafikverket.se

senast

8/10 kl 12:00 !!!

• Anmälan som inkommer 

efter detta datum kan inte 

hanteras



Lycka till !!


