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EU’S STRATEGIER FOR ENERGIRENOVERING OG ANDRE
BYGNINGSINDSATSER
European Green Deal:
Renovation Wave. Se handlingsplanen.
Circular Economy Action Plan
Energy efficiency first
Smarte byer…
New European Bauhaus
Oversigt over tiltag vedt. energieffektive bygninger
BUILD UP | The European portal for energy efficiency in buildings
Build up Skills

1. EU-funding til Energirenovering - Hvorfor, hvordan og til hvad

OVERVEJELSER NÅR DU SKAL I GANG MED ET EU-PROJEKT?
 Definer, hvad din organisation vil opnå via projektet – Hvorfor?
 Undersøg om der relevante EU-midler (se evt. fundingkataloget)
 Find udenlandske partnere og udvikl projektet i samarbejde med partnerne.
 Undervurder ikke tidsforbruget til at lave en EU-ansøgning.
 EU-projekter er forbundet med bureaukrati – så planlæg for det!

Husk at CDEU gerne tager en snak om hvordan du kommer igang.

1. EU-funding til Energirenovering - Hvorfor, hvordan og til hvad

HVAD KAN ET EU-PROJEKT VÆRE – OG IKKE VÆRE?
EU-projekter støtter EU’s politiske målsætninger herunder særligt:
• Opbygning og distribution af viden
• Sammenhængskraft på tværs af Europa
• Europæisk konkurrenceevne
Der er ofte tale om større projekter (normalt over 1 mio. EUR)
Et EU-projekt støtter ikke:
• drift (undtagelse: sekretariater for europæiske netværk, NGO’er),
• anlægsinvesteringer
• enkeltstående studieture,
• aktiviteter som ikke klart er relateret til målsætningen.

1. EU-funding til Energirenovering - Hvorfor, hvordan og til hvad

INTERREG
Program: Interreg har 5 tematiske mål og en geografisk opdeling i
underprogrammer. Det overordnede sigte er at binde de europæiske
regioner og lande bedre sammen gennem udvikling af fælles projekter og
udveksling af policy-erfaringer på tværs af nationale, regionale og lokale
grænser. Samlet budget: 8,05 mia.€
De tematiske mål er:
1. et mere intelligent Europa
2. et grønnere, kulstoffattigt Europa
3. et tættere sammenknyttet Europa
4. et mere socialt Europa
5. et Europa tættere på borgerne.
Finansiering: Ofte mellem 50 og 65%
Søgeberettiget: Offentlige aktører, virksomheder, non-profitorganisationer og SMV’er

2. Fundingordninger bedst egnet til offentlige aktører - samfundsformål

ELENA 2021-2027
Programtype: Tilskud til teknisk assistance i fbm.
investeringer i energibesparelser, vedvarende energi og transport.
Søgeberettiget: Offentlige aktører og visse private, offentligprivate partnerskaber. (CAPEX min. 50 mio. EUR)
Proces og deadline: 2 Trin. Kan søges løbende.
Tilskudssatser: ELENA dækker op til 90% af Technical
Aassistance” (TA). Den samlede investering have en gearing på
mindst 10 gange ELENA-støtten.

2. Fundingordninger bedst egnet til offentlige aktører - samfundsformål

LIFE 2021-2027
Programtype: programmet skal bidrage til en lang række globale og
europæiske politiske klima- og miljømålsætninger. Life har to søjler, hhv.
miljø og klima. Samlet budget 5,4 mia. €.
Relevante områder:
• Cirkulær økonomi og livskvalitet, 60% støtte
• Natur og biodiversitet, 75% støtte
• Modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, 60% støtte
• Omstilling til ren energi, 60-95% støtte
Søgeberettiget: Alle aktører og juridiske enheder/personer. Projekter kan
være nationale eller internationale afhængig af projektets formål.

2. Fundingordninger bedst egnet til offentlige aktører - samfundsformål

PRODUKTERS VEJ FRA IDÉ TIL MARKED MED HJÆLP FRA
EU-FINANSIERING
Markedsmodning
Teknologiudvikling
Eurostars

Accelerator - Grant

Accelerator – Equity
The Innovation fund
(ikke at forveksle med
Innovationsfonden)

Pathfinder

Markedstilpasning

EID – Europæisk
ErhvervsPhD

Op skalering

Markedet

Prototype

Ide

3. Fundingordninger bedst egnet til kommercielle aktører – teknologi og produktudvikling

iFacilitator – Til Midtjyske virksomheder
Match mellem ide
og program

Validering med
ekspert

Hjælp frem til
beslutning

INNOVATION FUND 2021-2027
Programtype: Bringe teknologiske gennembrud i reduktionen
af CO2-udledningen
Evalueringskriterier: max. effektivitet i fht. CO2fortrængning, innovationsgrad, modenhed, skalering,
omkostningseffektivt.
Projekttyper: Storskalaprojekter (CAPEX over 7,5 mio. €) og
projekter i mindre skala (CAPEX mellem 2,5-7,5 mio. €)
Samlet budget: midlerne kommer fra salg af CO2-kvoter, så
det samlede budget er svært at forudsige, men det forventes at
være: 10-20 mia. € (over 10 år)
Søgeberettiget: Virksomheder – Ejere af energianlæg
Tilskudssatser: Støtter op til 60% of the meromkostningerne
ved indkøb af “første af sin slags” anlæg samt de operationelle
meromkostninger i op mod 10 år for storskalaprojekter

3. Fundingordninger bedst egnet til kommercielle aktører – teknologi og produktudvikling

Central Denmark EU Office

FUNDINGKATALOG ENERGIRENOVERING

HVORFOR ET EU-FUNDINGKATALOG OM ENERGIRENOVERING?
Kære midtjyske aktør.
Der foregår en intensiv grøn omstilling af Midtjylland for øjeblikket - til glæde for borgere, kommunerne og deres
institutioner, Region Midtjylland, virksomhederne m.fl.
Denne grønne omstilling understøttes af de midtjyske aktører selv gennem fx kommunernes tilslutning til DK2020
og Covenant of Mayors, arbejdet med bæredygtighedsmålsætningerne og de kommunale klimaplaner samt gennem de
nationale målsætninger - for nu at nævne nogle af de mange tiltag.
Denne udvikling sker også i allerhøjeste grad på EU-plan: 30% af alle EU-støttemidler skal gå til klimaindsatsen og en
betragtelig del også til fremme af biodiversitet. Der er derfor rigtig god grund til at se på, hvordan i kan finde støtte til
jeres aktiviteter gennem deltagelse i EU-projekter.
Denne præsentation tager afsæt i den generelle målsætning om mere støtte til klimaindsatsen, men ser særligt på
området for energirenovering af bygninger, da det er centralt for jer og for EU.
I denne præsentation kan du finde information om kravene til EU-projekter generelt, de vigtigste programmer samt en
del links til uddybning, partnersøgning og inspiration.

HVAD ER SÆRLIGT FOR ET EU-PROJEKT?
EU’s politiske målsætninger og strategier understøttes af en lang række tilskudsprogrammer og
finansieringsinstrumenter.
Principperne bag EU-projekterne udvikler sig med tiden, og der er forskellige regler for de
forskellige programmer, men det gælder som hovedregel, at EU-projekter
•
•
•
•
•
•

er internationale (nationale muligheder findes),
har et innovativt indhold (overførsel af best practice findes),
støtter op om – og bidrager til – EU ’s politiske målsætninger
så vidt muligt inddrager slutbrugere
skal give håndgribelige resultater og skabe impact
prioriterer ligestilling

Husk at CDEU gerne tager en snak, om din projektide er egnet til EU-funding

HVAD KAN ET EU-PROJEKT VÆRE – OG IKKE VÆRE?
De støtteberettigede aktiviteter i et EU-projekt afhænger af projektets mål, retningslinjerne og det du
vil opnå med projektet.
Ex på støtteberettigede aktiviteter (ikke-udtømmende liste): erfaringsudveksling, netværksdannelse,
grundforskning og anvendt forskning, markedsudbredelse af nye teknologier, studieture, kurser,
kortlægningsanalyser, pilot- og demonstrationsaktiviteter, informationsaktiviteter, udveksling osv.
Et EU-projekt støtter ikke:
• drift (undtagelse: sekretariater for europæiske netværk, NGO’er),
• anlægsinvesteringer (undtagelse: mindre investeringer, der spiller en central rolle for projektet, og
store transport- og energinetværk fx under CEF),
• enkeltstående studieture,
• aktiviteter som ikke klart er relateret til målsætningen.
Husk at CDEU gerne tager en snak om, hvilke aktiviteter du kan medtage i dit projekt.

HVORDAN KOMMER DU I GANG?









Definer, hvad du vil arbejde med, lav en projektskitse (brug evt. CDEU’s skema, som du finder her)
Undersøg støttemulighederne og vælg det rigtige program (se programmerne nedenfor)
Nærlæs programdokumenterne (du finder dem på hjemmesiderne)b
Se, hvad tidligere projekter på området har beskæftiget sig med. Nogle gange er det umuligt at få støtte til
noget, der er gjort før. Andre gange forventer EU klart, at der bygges videre på de resultater, tidligere EUprojekter har skabt.
Find udenlandske partnere, hvis programmet kræver det. Brug EU’s databaser, brug dine netværk, kontakt evt.
CDEU, som er medlem af forskellige fælleseuropæiske netværk
Som regel er der krav om egenfinansiering, derfor skal du overveje, om I har ressourcerne til projektet.
Udvikl projektet sammen med partnerne.
Skriv ansøgningen (brug det rigtige skema, og brug formelt skema, hvis det kræves).

Undervurder ikke tidsforbruget til at lave en EU-ansøgning.
Husk at CDEU gerne tager en snak om de første skridt.

VÆRD AT VIDE OM SELVE ANSØGNINGEN
Der er stor konkurrence om EU’s midler. Så hvis dit projekt skal have en chance for at vinde,
bør du tage disse anbefalinger alvorligt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Læs indkaldelsesteksten nøje og genlæs den, i god tid før du indleverer ansøgningen.
Stil høje krav til dig og dit konsortium.
Skriv flydende, men brug EU-lingo, hvor det er relevant
Brug en logisk ramme – vis en klar sammenhæng mellem mål og midler (aktiviteter)
Lav et passende og omkostningseffektivt budget
Vis tydeligt, at projektet er innovativt, og, hvis det er relevantj, at det bygger oven på
tidligere EU-projekter
7. Beskriv, hvordan projektet bidrager med løsninger på europæiske problemstillinger
8. Vælg samarbejdspartnere med omhu; partnere skal være relevante ved at bidrage til at nå
målene
9. Vær resultatorienteret og ambitiøs
Husk at CDEU gerne tager en snak om, hvad kravene er til en ansøgning.

HVAD KAN MAN FINDE PROJEKTMIDLER TIL?
Hvis du ønsker at deltage i forskning og innovation, skal du undersøge Horizon Europe nøjere
Hvis du ønsker et projekt tættere på den miljø-, klima- og energimæssige virkelighed, er der Life:
Temaer: cirkulær økonomi,
Hvis det handler om investeringer og infrastruktur, er der ELENA, EUCF og Digital Europe
Temaer:
Hvis projektet drejer sig om at dele ‘best practice’ mellem byer og mellem regioner, kig på Interreg
og Urbact
Temaer:
Hvis du vil styrke kompetencerne på området og udvikle bedre governance, er der Erasmus+,
Life, Urbact
Hvis du er en virksomhed med potentiale for teknologiudvikling og produktudvikling, er der EIC
Accelerator, Eurostars, InvestEU, Innovation Fund og Digital Europe

DIGITAL EUROPE 2021-2027
Programtype Demonstration, markedsmodning og markedsspredning;
Samlet budget: 7.6 mia. €.
Delprogram: Den grønne omstilling skal sikres ved fx at øge blockchain-uptake, skabe
samarbejdende digitale systemer på tværs af EU, facilitere datadeling, fremme retssikkerheden og
sikrere digitale løsninger samt energieffektivitet
Søgeberettiget: SMV’er, private og offentlige aktører
Tilskudssatser:
Simple tilskud (grant): 50% medfinansiering
Støtte til SMV’er – 75% medfinansiering
CSA-projekter – intet krav om medfinansiering
Indkøbsaftaler – intet krav om medfinansiering
Links:
Hjemmeside
Partnersøgninger

EIC ACCELERATOR 2021-2027
Programtype: øget investering i ‘breakthrough innovation’ ved at adressere markedsbarrierer mhp.
at bringe et produkt (eller en løsning) fra prototypestadiet til et markedsklart produkt.
Søgeberettiget: start-ups, spin-off, SMV’er
Proces og deadlines: trin 1: 5 sider + en kort video + slides (løbende); trin 2: fuld ansøgning +
interview (2-3 deadlines pr. år).
Tilskudssatser: 70% (25% overhead). SMV’er kan søge op til 2.5 mill. €. Desuden er der en equityordning, hvor EU kan investere op til 15 mill. €, så virksomheden kan opskalere organisationen og
produktionen.
Eksempel på aktiviteter: udvikling et product, der er first-of-a-kind, og som har et stort
markedspotentiale. Igennem projekter kan man eksempelvis gennemføre test og afprøvninger med
kunder, der beviser produktets værdi.
Links:
Hjemmeside, participants portal, EIC-hjemmeside
Husk at CDEU har et særligt program rettet mod virksomheder, iFacilitator

ELENA 2021-2027
Programtype: tilskud til teknisk assistance i fbm. investeringer i energibesparelser, vedvarende
energi og transport. Ordningen administreres af Den Europæiske Investeringsbank; ingen
ansøgningsfrister, løbende tildeling. samlet budget: 132 mio. €
Søgeberettiget: Offentlige aktører og visse private, offentlig-private partnerskaber. Projekter kan
samles i én ansøgning.
Proces og deadline: trin 1: kort beskrivelse. Trin 2: fuld ansøgning. Kan søges løbende.
Tilskudssatser: ELENA dækker op til 90% af Technical Aassistance” (TA). Den samlede investering
have en gearing på mindst 10 gange ELENA-støtten.
Eksempel på aktiviteter: Energi-audits, forretningsplaner, finansiel rådgivning, juridisk rådgivning,
forbedrende af udbud, projektledelse
Links
EIB
Nuværende projekter
Afsluttede projekter

ELENA MHP. ENERGI- OG BYGNINGSRENOVERING
• EIB og ELENA-instrumentet skal understøtte EU’s indsats for at skære energiforbruget med 32.5% i
2030 – se også det seneste initiativ, Renovation Wave.
• Der er sat 97 mio € af til TA i forbindelse med bygningsrenovering.
• Søgeberettiget: Offentlige og visse private (herunder boligselskaber), offentlig-private
partnerskaber.
ELENA støtter forberedelse af projekter, som forbedrer energieffektiviteten og brugen af vedvarende
energi i bygninger - fx energieffektivisering i såvel boligbyggeri og ikkebeboelses-bygninger,
vedvarende energi integreret i bygninger (fx solpaneler), offentlig belysning, fjernvarme, smarte net.
Desuden har ELENA et fokus på bæredygtige bygninger (Single family buildings; Multi-family
buildings; Social housing)
Investeringer på minimum XX mio. €
• Eksempel på aktiviteter: Energi-audits, forretningsplaner, finansiel rådgivning, juridisk
rådgivning, forbedrende af udbud, projektledelse

ERASMUS+ 2021-2027
Programtype Uddannelse og kompetenceudvikling. Programmet understøtter
europæisk mobilitet, transnationale projekter og et fælleseuropæisk
uddannelsesområde. Samlet budget 26 mia.€.
Delprogram: bidrager til at skabe et mere grønt og digitalt Europa ved bl.a. at
opbygge viden og kompetencer inden for klima og bæredygtighed, øge
mobilitetsmuligheder inden for grønne forsknings- og uddannelsesfelter. Der er sat ca.
20% af det samlede budget af til klima.
Søgeberettiget (KA2): Skoler, uddannelsesinstitutioner, elev- og lærerorganisationer
Tilskudssatser: Projekter der understøtter den grønne omstilling hører under
Erasmus+ ”samarbejdsprojekter” (KA2), der kan opnå ca. 80% i støtte. Efter 2022:
lump sum.
Eksempel på aktiviteter: Udvikling af læringsprogrammer
Links:
Hjemmeside (tenders portal)
Dansk factsheet
Erasmus+ Inspirationskatalog

EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF) 2021-2022
• Programtype: Cascading fund, afledt af et Horizon 2020-projekt, der løber frem
til 2022. Sigtet med EUCF er at yde hjælp til byer og kommuner i Europa med at
finde finansiering til deres energiplaner.
• Samlet budget på 4.14 mio. EUR. fordelt på 3 europæiske regioner.
• Delprogram: Investeringen er særligt rettet mod implementeringen af
kommunernes energi- og klimaplaner.
• Søgeberettiget: (grupper af) Kommuner
• Tilskudssatser: Tilskud på 60.000 EUR til at lave investeringsplaner
• Eksempel på aktiviteter: Feasibility studies, markedsanalyser, stakeholderanalyse, økonomisk og risikoanalyse
• Deadline: 17. december 2021.
• Links:
• Hjemmeside

EUROSTARS 2021-2027
Programtype: Støtte til SMV’ers innovations- og forskningsprojekter. Det, der skal komme ud af
programmet er flere innovative produkter, processer og services samt en styrket konkurrenceevne.
Projekterne er internationale.
Delprogram Projekter skal fokusere på den grønne omstilling, sundhed og biotech og er derfor
relevant i forbindelse med den grønne omstilling.
Søgeberettiget: SMV’er, store virksomheder, universiteter, forskningsinstitutioner. Internationalt
konsortium
Tilskudssatser: SMV’er med fokus på den (danske) grønne dagsorden: 300.000 EUR
Eksempel på aktiviteter: Medfinansiering af løn, materialer, rejser, kommunikation, visse tilfælde
af subcontracting
Links:
Støtte til danske ansøgere (hjemmeside)
Database
Husk at CDEU har et særligt program rettet mod virksomheder, iFacilitator

HORIZON EUROPE (HEU) 2021-2027
Programtype: HEU har tre ‘søjler’, hvor søjle 2 er særlig relevant for løsning af de globale (klima-)
udfordringer. Sigtet er gennem forskning, innovation og netværk i Europa at udvikle løsninger på de globale
udfordringer, styrke teknologiske og industrielle kapaciteter, understøtte klimamål, sundhed og digitale mål.
Samlet budget: 95,5 mia. €.
Søgeberettiget: Alle juridiske personer. Projekterne skal være internationale.
Tilskudssatser: HEU har tre projekthovedtyper:
forsknings- og innovationsprojekter (RIA), hvor der er 100% tilskud + overhead
innovationsprojekter (IA), hvor der er 100% tilskud for non-profit-organisationer, 70% for andre + overhead
netværksprojekter (CSA). Hvor der er 100% tilskud + overhead
Eksempel på aktiviteter: Forskning, validering, demonstration, implementering (TRL 0-9)
Links:
Funding & tender portal
Projektdatabase cordis
Partnersøgninger
Q&A (CDEU)

HEU – ENERGIEFFEKTIVISERING AF BYGNINGER
HEU’s søjle 2 har tre delprogrammer, der kan være relevant for den grønne omstilling.
Klynge 4 fokuserer på ren, digital og klimaneutral industri, cirkulær økonomi, digitale systemer og digital
infrastruktur. Delprogrammet er relevant, hvis det handler om energieffektivisering i industrien.
Klynge 5 fokuserer på klima, energi og mobilitet og er særlig relevant for forskning og innovation inden
for energirenovering af bygninger (se også arbejdsprogrammet for 2021-2022). Der er ca. 16
projektmuligheder. Tematikker: cirkulær økonomi, brug af digitale redskaber, integration af vedvarende
energi i bygningsmassen, ’dyb energirenovering’, borgercentrede løsninger, nye forretningsmodeller osv.
Klynge 6: beskæftiger sig med biodiversitet, fødevarer, landbrug. Delprogrammet kan være relevant, hvis
projektet handler om affaldsprodukter og cirkularitet i byggebranchen.

INNOVATION FUND 2021-2027
Programtype: Bringe teknologiske gennembrud i reduktionen af
CO2-udledningen
Evalueringskriterier: max. effektivitet i fht. CO2-fortrængning,
innovationsgrad, modenhed, skalering, omkostningseffektivt.
Projekttyper: Storskalaprojekter (CAPEX over 7,5 mio. €) og
projekter i mindre skala (CAPEX mellem 2,5-7,5 mio. €)
Samlet budget: midlerne kommer fra salg af CO2-kvoter, så det
samlede budget er svært at forudsige, men det forventes at være: 10-20
mia. € (over 10 år)
Søgeberettiget: Virksomheder – Ejere af energianlæg
Tilskudssatser: Støtter op til 60% of the meromkostningerne ved
indkøb af “første af sin slags” anlæg samt de operationelle
meromkostninger i op mod 10 år dog kun for storskalaprojekter
Links:
Participants portal
projektdatabase cordis

INTERREG 2021-2027 - OVERORDNET
Programtype: Interreg har 5 tematiske mål og en geografisk opdeling i underprogrammer. Det
overordnede sigte er at binde de europæiske regioner og lande bedre sammen gennem udvikling af
fælles projekter og udveksling af policy-erfaringer på tværs af nationale, regionale og lokale grænser.
De tematiske mål er:
1. et mere intelligent Europa
2. et grønnere, kulstoffattigt Europa
3. et tættere sammenknyttet Europa
4. et mere socialt Europa
5. et Europa tættere på borgerne.
Midtjylland deltager i følgende delprogrammer: Interreg Østersø-Kattegat-Skagerrak, Interreg Nordsø,
Interreg Østersø og Interreg Europa (se efterfølgende slides).
Samlet budget: 8,05 mia.€
Søgeberettiget: Offentlige aktører, virksomheder, non-profit-organisationer og SMV’er
Tilskudssatser: tilskudssatser kan variere, så se under de enkelte Interreg-programmer
Links: Interreg (samlede hjemmeside)

INTERREG ØSTERSØ-KATTEGAT-SKAGERRAK (ÖKS) 2021-2027
Programtype Prioriteter:
1. innovativ region for et smart og bæredygtigt økonomisk omstilling,
2. bæredygtig, cirkulær og klimasmart region,
3. sammenhængende region med bæredygtig mobilitet,
4. grænseløs arbejdsmarkedsregion.
Søgeberettiget: juridiske enheder fra DK, S, N. Der skal være mindst
to partnere fra to lande i projektet
Tilskudssatser: 50% medfinansiering.
Eksempel på aktiviteter:
Links:
Interreg ÖKS (hjemmeside)
Projektdatabase
Partnersøgninger

INTERREG NORDSØ 2021-2027
Programtype: Transnationalt samarbejdsprogram i Nordsøregionen.
PRIORITY 1: Robust and smart economies in the North Sea Region, Specific objectives:
1.1 Enhancing research & innovation capacities and the uptake of advanced technologies
1.2 Developing skills for smart specialization, industrial transition and entrepreneurship
PRIORITY 2: A green transition in the North Sea Region, Specific objectives: Det er muligt at
lave projekter, der vedrører bygningsrenovering i PRIORITY 2 (se her)
2.1 Promoting energy efficiency measures
2.2 Promoting the transition to a circular economy
2.3 Promoting sustainable multimodal urban mobility.
PRIORITY 3: A climate resilient North Sea Region
Specific objectives:
3.1 Promoting climate change adaptation, risk prevention and disaster resilience.
3.2 Enhancing biodiversity, green infrastructure in the urban environment, and reducing
pollution.
PRIORITY 4: Better governance
Specific objectives:
4.1 Better coorperation governance

Programgeografi: (nyt) Holland: Utrecht, Gelderland, NoordBrabant and Limburg. Belgien/Flandern: Flemish-Brabant and
Limburg. Frankrig: Hauts-de-France, Normandy and Brittany
Samlet budget: €175 mio.
Søgeberettiget: juridiske enheder. Min. 2 partnere fra mindst 2
forskellige lande.
Tilskudssatser: 60% medfinansiering fra EU.
Eksempel på aktiviteter:
Links:
Hjemmeside
Projektdatabase
Partnersøgninger
Program launch er i november 2021 (tilmeld webinarer her)
Nyt: Small scale projects

INTERREG ØSTERSØ 2021-2027
Programtype [generelt];
PRIORITY 1: Innovative societies
Objective 1.1 Resilient economies and communities
Objective 1.2 Responsive public services
PRIORITY 2: Water-smart societies
Objective 2.1 Sustainable waters
Objective 2.2 Blue economy
PRIORITY 3: Climate-neutral societies
Objective 3.1 Circular economy
Objective 3.2 Energy transition (her kan der være projektmidler til bygninger)
Objective 3.3 Smart green mobility
PRIORITY 4: Cooperation governance
OBJECTIVE 4.1 Project platforms
OBJECTIVE 4.2 Macro-regional governance

•Programgeografi:
•Denmark
•Estonia
•Finland
•Germany (the States (Länder) of Berlin, Brandenburg,
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, SchleswigHolstein and Niedersachsen (only NUTS II area Lüneburg
region))
•Latvia
•Lithuania
•Poland
•Sweden
Samlet budget:
Søgeberettiget:
Tilskudssatser: ? % medfinansiering fra EU
Eksempel på aktiviteter:
Links:
Interreg Østersø,
Projektdatabase
BSR Matchmaking platform

INTERREG EUROPE 2021-2027
Programtype: Fremme af regional udvikling gennem investering i
jobs, innovation og kapacitetsopbygning. Prioriteter:
1) Forskning og innovation
2) SMV’ers konkurrenceevne
3) Kulstoffri økonomi
4) Miljø og ressourceeffektivitet
Søgeberettiget: juridiske enheder.
Tilskudssatser: offentlige aktører kan få 85% i tilskud; private aktører kan
få 75% tilskud fra EU
Eksempel på aktiviteter:
Links:
hjemmeside
projektdatabase
partnersøgninger

INVEST EU 2021-2027
Programtype: Mobilisering af offentlige og private investeringer ved hjælp af EU’s budgetgaranti. Det
samlede budget er 38 mia. € med en forventning om yderligere 650 mia. € i investeringer. Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) er central EU-aktør.
Fokus:
bæredygtig infrastruktur, både transport og energi (196,5 mia. €),
forskning, innovation og digitalisering (211,25 mia. €),
forbedring af SMV’ers konkurrenceevne (226,25 mia. €)
sociale investeringer og kompetencer (54 mia. €).
Søgeberettiget: Virksomheder, særligt SMV’er, og offentlige myndigheder
Tilskudssatser: investEU fungerer som budgetgaranti.
Links:
Hjemmeside for fonden
Vækstfonden
Husk at CDEU har et særligt program rettet mod virksomheder, iFacilitator

LIFE 2021-2027
Programtype: programmet skal bidrage til en lang række globale og
europæiske politiske klima- og miljømålsætninger. Life har to søjler, hhv.
miljø og klima (se næste slides)
Samlet budget 5,4 mia. €.
Projekttyper: strategiske naturprojekter, strategiske integrerede projekter,
TA-projekter, standard indsatsprojekter
Søgeberettiget: Alle aktører og juridiske
enheder/personer. Medlemsstater og oversøiske territorier, samt fx EØSlandene. Projekter kan være nationale eller internationale afhængig af
projektets formål.
Tilskudssatser: varierer (se næste slides)
Links:
Hjemmeside
Projektdatabase

LIFE - MILJØ (CA. 3,5 MIA. €)
Cirkulær økonomi og livskvalitet
(2,15 mia. EUR) (60% støtte):

Natur og biodiversitet
(1,35 mia. EUR) (75% støtte):

•

•

Stoppe tab af biodiversitet

•

Vil sammen med integrerede naturprojekter
bidrage til at skabe bedre policy på bl.a.
landbrugsområdet.

•

Bidrage til at implementere EU’s natur- og
biodiversitetsmålsætninger i national politik

•

Bidrager bl.a. til den EU’s biodiversitetsstrategi
for 2030 og den fælles landbrugspolitik og Natura
2000

•

Bidrage til bedre håndtering af bl.a. vand, jord og
kemikalier

•

Fokus på projekter med høje
replikationsmuligheder for at støtte
markedsomlægning

•

LIFE – 4

Fremme genanvendelse af affald og sekundære
materialer

Bidrager bl.a. til EU’s handleplan for cirkulær
økonomi og EU’s plastikstrategi

LIFE - KLIMA (CA. 1,95 MIA. €)
Modvirkning af og tilpasning til
klimaændringer (950 mio. EUR)
(60% støtte)
•

Nedbringe drivhusgasudledninger

•

Styrke klimatisk robusthed og viden om
klimaafbødning

•

LIFE – 5

Bidrager bl.a. til EU’s 2050 klimamålsætninger,
EU’s klimatilpasningsstrategi og Parisaftalen

Omstilling til ren energi
(1 mia. EUR) (60-95% støtte)
•

Fremme optaget af rene energiformer

•

Støtte omstillingen til en fossilfri, energieffektiv
og klimaneutral og -robust økonomi.

•

Særligt fokus på regioner, der er bagud på
energiomstilling

•

Bidrager bl.a. til EU’s 2030-energimålsætninger

LIFE OG BYGGESEKTOREN
Life-programmet (navnlig under det nye delprogram for energi ”Clean Energy Transition”) har massivt fokus
på EU’s nye Renovation Wave strategi, som bekendt bliver en hjørnesten i EU’s Green Deal og dennes
målsætning om at gøre Europa CO2-neutralt i 2050.
Indkaldelserne i Life (listet nedenfor) målretter sig primært mod offentlige myndigheder, men kræver også
samarbejde med private og investorer i bygge- og anlægsbranchen. Der er fokus på bl.a. energieffektivisering,
renovering af offentlige/private bygninger, cirkulært byggeri, nye kompetencer i byggefaget, mm.
CINEA Q&A sessions den 8. og 9. september: https://cinea.ec.europa.eu/events/life-call-proposals-2021-qasessions_en

LIFE’S PLACERING I FORHOLD TIL ANDRE PROGRAMMER

LIFE – 10

NEXT GENERATION EU
Programtype: sigtet er at genoprette landenes økonomier efter COVID-19 og gøre Europe mere grøn,
digital og modstandsdygtig. Der er et samlet budget på 750 mia. €, heraf 30% til klima. Generelt er
målet et grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt Europa.
Ca. 12 mia. kroner øremærket grøn genopretning i DK.
Programmet er sammensat af mange af EU’s programmer, herunder Recovery and Resilience Facility
(RRF) EUR 672.5 billion, ReactEU: 47.5 mia. EUR, HEU: 5 mia. EUR, InvestEU: EUR 5.6 mia. EUR,
Rural Development: 7.5 mia. EUR, Just Transition Fund (JTF): 10 mia. EUR, RescEU:1.9 mia. EUR
Søgeberettiget: Finansministeriet er hovedaktør i DK
Links:
Den danske tildeling
factsheet

URBACT
Programtype

Udveksling af best practice inden for 4-5 temaer af særlig
relevans for byer

Delprogrammer

Miljøtema med følgende emner: klimaneutralitet, klimatilpasning, affald,
fødevarer, cirkulær økonomi, energieffektivitet, bæredygtighed.
Transport og mobilitet er et populært emne

Primære aktører

byer

Samlet budget

(ukendt. Programmet er fortsat under forhandling)

Links

Hjemmeside; miljøtema; projektdatabase

