
 
 
 

Offertförfrågan Projektekonom Projekt Energiriket – en plattform för effektiva och 
hållbara energilösningar med stark företagskoppling   

Bakgrund och syfte 
Energiriket – en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark 
företagskoppling är ett projekt finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 
tillsammans med Finspångs kommun, Region Östergötland samt East Energys medlemmar. 
 
Syftet med projektet är att skapa en gemensam plattform för samverkan med Energiriket 
som utgångspunkten i ingående län som leder till en mera hållbar och effektiv 
energianvändning och tillväxt i små och medelstora företag. Projektet är företagsdrivet och 
har mycket goda förutsättningar att skapa innovation och nya arbetstillfällen/företag. 
Satsningen avser även bli ett strategisk första steg mot en mer långsiktig satsning på 
energieffektivisering inom näringslivet, Där Energiriket ska utgöra det nödvändiga kluster 
som behövs som plattform för ett lyckosamt arbete.  
 
Projektet leds av East Sweden Energy som är en ekonomisk förening som drivs av företag 
inom Energi- och miljöteknik i Östra Mellansverige. Projektet riktar sig direkt till SMF och 
kommer ha aktivt deltagande från företag. 
 
Projektet har tre fokusområden. 

• Koppling till  
• Samverkan  
• Innovation/produktutveckling 

 
Övergripande mål med projektet är: 
Små och medelstora företag i Östra Mellansverige ska bli mer energieffektiva, mer 
konkurrenskraftig och minsk den totala klimatpåverkan 
 
Projektmålet är att minst 100 företag ska delta i den långsiktiga plattform för effektiva och 
hållbara energilösningar med fokus på FOU, samverkan och innovation som utförs av 
Energiriket. 
 
Offertförfrågans område: 
Offertförfrågan avser Projektekonom under projekttiden 
 
Beskrivning av uppdrag 

• Projektets ekonomiska redovisning till Tillväxtverket, vilken sker månadsvis 
• Budgetuppföljning 
• Rapportering av medfinansiering 
• Rapportering av kostnader 
• Säkerställ att korrekta underlag finns 
• Säkerställ ekonomirutiner i projektet 



 
 
 

• Vid behov delta vid projektmöten och möten med Tillväxtverket 
 

Omfattning 
Uppdraget kommer att pågå till projektets slut 31 december 2018 och uppskattas löpande 
till ca 8 timmar per månad baserat på uppgiftens omfattning under projektets första 
genomförandetid. Uppdraget kan komma att variera i tid, både i mindre och större 
omfattning och stäms kontinuerligt av mellan uppdragsgivaren och upphandlat företag. 
Uppdraget påbörjas augusti 2016. 

 
Leveranstid 
Projekten rapporteras månadsvis till Tillväxtverket 
 
Pris 
Uppdraget offereras med timarvode. 
 
Krav på leverantören 

• Tidigare erfarenhet av projektekonomi från EU-finansierade eller statligt finansierade 
projekt 

• Projekterfarenhet 
• God kunskap om projektrutiner och krav på offentligt finansierade projekt 
• Mycket god administrativ förmåga 
• Utbildad inom ekonomi 

 
 
Anbudsförfarande: 

Anbud skall innehålla : 
• Signerad offert 
• Namn, adress och organisationsnummer till företaget 
• Kontaktpersoner 
• CV som påvisar uppfyllande av ställda krav 

 
Anbudstid: 
Anbudet ska vara oss tillhanda senast den 15 oktober 2016. Offerten ska vara giltig tom 1 
december 2016. 
 
Bifogas denna förfrågan: 
Ansökan 


