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OM CENTRAL DENMARK EU OFFICE

Hvem er vi?

o Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles – etableret 1. 
januar 2007

o Ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner og 
Aarhus Universitet

o 19 medarbejdere i alt - 2 i Midtjylland

o Formål: at sikre at midtjyske aktører får mest 
muligt ud af det europæiske samarbejde
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Hedensted Kommune
Norddjurs Kommune
Syddjurs Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Viborg Kommune
Herning Kommune
Samsø Kommune
Favrskov Kommune
Horsens Kommune

TIDLIGERE ELENA-ERFARINGER: CEDEPI



REFER-CDR GRØN FJERNVARME



TA blev brugt til
Tekniske udredninger
Udbudsmateriale

Der blev oprettet et sekretariat der har/havde til opgave
At skrive rapporter (på vegne af alle)
At arrangere halvårlige inspirationsmøder
At lave en ‘børs’ for overskydende investeringsbeløb
At holde øje med investeringerne og indrapportere

HVAD BLEV TA BRUGT TIL? HVORDAN VAR DET ORGANISERET?



"Rådgiverværktøjet formår at rumme både detaljerede 
beregningsoplysninger, samtidig med, at det også er 
platform for præsentation af beslutningsgrundlag på et 
forståeligt teknisk niveau, for alle involverede i 
processen. Det er afgørende, at rådgiver og projektleder 
hos kommunen arbejder i samme database og på samme 
platform, uden bekymringer om, hvorvidt man arbejder 
i den seneste version" 

ELENA-ERFARING: AA+ 



EIB-ELENA for private aktører

CEB-ELENA ikke længere

KfW-ELENA (gennem KK; projekter op til 50 
mio. E)

MLEI ikke åben i 2020

HVAD ER DE FREMTIDIGE MULIGHEDER?



Typisk støtter ELENA projekter over 30 mio. €. Man kan 'bundle' 
flere, mindre projekter; 3 års gennemførelsestid.
Gearingsfaktor: minimum 20
TA: 5% (i realiteten 2 -3 mio. €)
TA kan dække op til 90% af udviklingsomkostningerne. 
Tilskuddet skal gå til at finansiere omkostninger til fx feasibility-
og markedsstudier, programmering, forretningsplaner, energy
audits og financial structuring samt forberedelser af 
udbudsmateriale, kontrakter og implementeringen af projektet
Lånet kan tages i andre banker/kreditinstitutioner end EIB

• Ingen frist (først til mølle). EIB er sagsbehandler ansøgningen.
• Hjemmeside og ansøgningsskema her: 

EIB-ELENA: 'RESIDENTIAL SECTOR'



Kort, målrettet, relevant præsentation af 
projektet.

'sællert'

Tage højde for den fremtidige ansøgning - ikke
skrive noget, man ikke senere vil gøre (bare for
at få foransøgningen til at gå igennem)

PRÆANSØGNING



Udfyldning af skema, spørgsmål/svar

Kan tage op mod to år

Investeringsprogrammet
Omfattende, teknisk, finansiel,

Teknisk assistance
1-1-forhold mellem investering og TA

Hvad man vil med pengene, organisering, 

FREMGANGSMÅDE - SELVE ANSØGNINGEN



Investeringssum 7,5 - 50. mio. €
Gearingsfaktor 15
PDA 0,5 - 1,5 mio. €
Innovativt mht. finansiering og organisering og løsningen skal 
gerne kunne ‘duplikeres’ andre steder
Faste deadlines, H2020 -ansøgningsskema, 
Næste deadline

DEN ‘LILLE’ ELENA – PDA – IKKE LÆNGERE ÅBEN; MÅSKE 
KOMMER IGEN



Central Denmark EU Office
Avenue de Tervueren 35

B-1040 Bruxelles
centraldenmark.eu

Birgitte Karnøe Frederiksen bkf@centraldenmark.eu
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