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Enersize –beviljas anslag av Vinnova för projekt 
ISAVE

Enersize och IUC Syd har sedan tidigare meddelat att man sökt stöd för ett gemensamt projekt 
för att bidra till el besparingar inom industrin. Vinnova meddelade igår eftermiddags att 
ansökan beviljats och mer information kommer inom kort!

”Motiv för beslut

Vinnova har beslutat att bevilja er ansökan till utlysningen Innovationer för en minskad 
elanvändning då projektet bedömts bidra väl till utlysningens mål och syfte.

Till utlysningen inkom 87 ansökningar. 31 ansökningar beviljas stöd.

Utlysningen handlar om att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället står inför. Med 
det här erbjudandet ger vi stöd för att minskad elanvändning och/eller flytta den till rätt tider på 
dygnet så att elsystemet kan avlastas. Satsningen kan ses som en del av omställningen till ett mer 
hållbart samhälle.

De ansökningar som uppfyllde samtliga formella krav har granskats av minst fyra bedömare. 
Bedömningen baseras på en sammanvägning av Potential, Aktör och Genomförande.”

Vinnova beviljar projektet bidrag om strax under 0,5 MSEK. Mer om ISAVE kommer vi återkomma 
till inom kort i samarbete med IUC Syd. Men går också att läsa om i tidigare PM från 10 november i 
år.

”Det är alltid glädjande att få bekräftelse att våra innovativa lösningar väljs ut i en tuff konkurrens. 
Men framför allt ser vi fram emot att få hjälpa SME-industrin till bättre elanvändning tillsammans 
med IUC och deras medlemmar som vi vet lider av el-krisen”, säger Anders Sjögren, VD, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com
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Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra 
energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika 
kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli 
världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för 
kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet 
från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550
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