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Kort beskrivelse af ELENA-ordningen 
 

 

Baggrund 

Europakommissionen og Den Europæiske Investeringsbank har lanceret ELENA-

ordningen for at forberede kvalitetsprojekter inden for energieffektivitet og vedva-

rende energikilder. ELENA yder tilskud til teknisk bistand, der er nødvendig for at ud-

vikle investeringsprogrammer.  

 

Økonomisk ramme 

Tilskuddet er på op til 90 pct. af udgifterne til den tekniske bistand. Det forudsættes, 

at tilskuddet fører til (lånefinansierede) investeringer i markante energibesparelser 

og vedvarende energi og bidrager til europæisk merværdi. Det et krav i ELENA-

ordningen, at de øvrige 10 % tilskud til teknisk bistand sker via egenbetaling. 

 

Der skal være en faktor på mindst 20 mellem investering og tilskud. Det betyder, at 

støttebeløbet maksimalt kan udgøre 5 % i forhold til investeringen. Ved at modtage 

støtte til teknisk bistand accepterer modtagerne, at støtten skal tilbagebetales i det 

omfang, at denne faktor ikke opnås. 

 

Hvad kan støttes? 

Støtte til teknisk bistand kan gives til udvikling af investeringsprogrammer inden for 

bygninger, bytrafik og infrastruktur. Når det gælder offentlige bygninger, kan der gi-

ves støtte til udvikling af investeringsprogrammer, der fører til markant øget energi-

effektivitet og øget vedvarende energiproduktion. Det kan f.eks. være investeringer i 

energirenovering af bygningers klimaskærm og tekniske installationer og bygningsin-

tegrerede vedvarende energi anlæg. 

 

Støtteberettigede omkostninger 

ELENA-støtte kan ydes til udvikling af investeringsprogrammer, som f.eks. gennem-

førligheds- og markedsundersøgelser, strukturering af programmer, forretningspla-

ner, energi audit, forberedelse af udbudsmaterialer og kontraktlige ordninger. Endvi-

dere er det muligt at opnå støtte til ekstra udgifter til nyt personale i forbindelse med 

investeringsforberedelserne. Det er ikke muligt at opnå støtte til hardware omkost-

ninger, som f.eks. måleudstyr, computere eller kontorlokaler. Den tekniske bistand 

skal være nødvendig for at gennemføre investeringsprogrammet og skal overholde 

principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder omkostningseffektivitet. 

 

Minimumsstørrelse for programmer, der støttes af ELENA    

Formålet med ELENA er at øge erfaringer med at udvikle investeringsprogrammer af 
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en vis størrelse, normalt over EUR 50 mio. (373 mio. kr.). Mindre projekter kan støt-

tes, når de er integreret i større investeringsprogrammer.  

Den ønskede bistand skal passe med størrelsen af den investering, der skal forbere-

des og dens potentiale til at skabe energibesparelser og beskæftigelse. Under alle 

omstændigheder skal faktoren 20 mellem investering og støtte overholdes.  

 

Hvem kan ansøge? 

Lokale og regionale myndigheder eller andre offentlige organer kan ansøge. Det er 

således muligt for Region Hovedstaden at være ledende partner, der ansøger om 

ELENA-midler på vegne af regionen og de deltagende kommuner. 

 

Hvordan ansøger man? 

For at søge skal man på forhånd have identificeret et investeringsprogram, der har til 

formål at bidrage til at nå EU’s 20-20-20 mål. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket 

ansvar og forhold, der er mellem partneren. Det skal være klarlagt, hvem der har an-

svaret for at nå faktoren på 20 mellem støtte og investering. EU´s ELENA sekretariat 

har behov for sikkerhed for gennemførelse af investeringerne, samt at disse vil med-

føre de estimerede resultater. Der skal være foretaget en foreløbig vurdering af et 

repræsentativt udsnit af bygningerne, som bliver genstand for investeringerne, base-

ret på de lovpligtige energimærke-rapporter. 

 

Foreløbig ansøgning 

For at undersøge mulighederne for at modtage ELENA-støtte indsendes der en fore-

løbig ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank med følgende oplysninger: 

 Kort beskrivelse af det planlagte investeringsprogram 

 Forventede investeringsomkostninger og tidsplaner for udvikling af investe-
ringsprogrammet 

 Beløb, omfang og vigtigste behov, der skal opfyldes via ELENA-støtten 

 

Endelig ansøgning 

Hvis Den Europæiske Investeringsbanks gennemgang af den foreløbige ansøgning vi-

ser, at investeringsprogrammet potentielt berettiger til ELENA-støtte, vil ansøger 

modtage et ansøgningsskema, der skal udfyldes med en lang række detaljerede op-

lysninger om projektet. Når Den Europæiske Investeringsbank har modtaget ansøg-

ningen vil den blive forelagt for Europa Kommissionen for godkendelse. Udvælgel-

sesproceduren vil normalt tage ca. tre måneder. 

 

Projektperiode 

Den maksimale varighed af et projekt støttet af ELENA er tre år. Lån, der hjemtages 

til investeringer, som bygger på et ELENA-støttet investeringsprogram, skal generelt 

anvendes inden for en tidsramme på tre år. Investeringerne skal kontraheres i støt-

teperioden. 

 

Hvordan gennemføres den tekniske bistand? 

Underleverandører (f.eks. rådgivende ingeniørfirmaer), der skal gennemføre den 
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tekniske bistand udvælges af modtageren og skal vælges i henhold til EU’s offentlige 

udbudsregler. Modtageren vil være ansvarlig for forvaltning og rapportering om ud-

viklingen i den tekniske bistand i henhold til Europakommissionens krav og aftaler 

med EIB om finansieringen. Der skal udarbejdes statusrapporter hver 6. måned, en 

foreløbig rapport efter normalt 18 måneder samt en endelig rapport senest en må-

ned efter projektets afslutning. 

 

 


