Få tilskud til rådgivning med ELENA
Står dit fjernvarmeværk over for investeringer der mindsker CO2 udledningen, så har I mulighed for at få tilskud
til den tekniske rådgivning.
Som led i bekæmpelsen af klimaforandringer har EU via den europæiske investeringsbank (EIB) etableret
et tilskuds- og låneprogram kaldet ELENA (European Local Energy Assistance). EU støtter investeringer,
der reducerer CO2 udledningen, med op til 90 % af udgifterne til teknisk rådgivning. De samlede tilskud
kan dog højest andrage 5 pct. af anlægsinvesteringerne i det enkelte projekt. Dertil kommer en andel til
sekretariatsdrift på ca. 10% af udgifterne til teknisk rådgivning.

Hvem kan deltage i projektet?
FleksEnergi/House of Energy og ca. 15-20 fjernvarmeværker, som skal være beliggende i Region
Nordjylland har mulighed for at søge tilskud.
For at opnå tilskud skal de deltagende fjernvarmeværker gennemføre investeringer der mindsker
CO2 udledningen. Tilskuddet gives til den konkrete
rådgivning, forud for den nødvendige investering,
som skal foretages på det enkelte fjernvarmeværk.

I kan få teknisk rådgivning, hvis jeres
investeringer sparer CO2 f.eks. via:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udnyttelse af spildvarme
Varmepumpeanlæg
Solvarmeanlæg
Sæsonlager
Biomasseanlæg
Fjernkøling
Renovering af ledningsnet
Lavtemperatur anlæg
Transmissionsledninger mellem værker
Udvidelse af forsyningsområde og
konverteringer

FleksEnergi/House
of Energy er projektleder
og ansvarlig over for EU.
Det vil sige, at FleksEnergi er
indgangen til EU, og vil under
hele projektets forløb stå
for al kommunikation
med EU.

FLEKSENERGI

Regneeksempel

FleksEnergi/House of Energy tilbyder:

Fjernevarmeværk X vil igangsætte investeringer
for 25.000.000 kr. i projektperioden. EU yder støtte til teknisk rådgivning for ca. 1.000.000 kr. hvoraf
fjernevarmeværkets egenbetaling er ca. 100.000
kr. Dertil kommer en andel til sekretariatsdrift på
ca. 10% svarende til 100.000 kr.

• Projektledelse
• Udarbejdelse af ansøgning, udbud og
kontrakter
• Teknisk rådgiving, som er tilpasset det enkelte
fjernvarmeværk.
• Rammeaftaler i stedet for individuelle udbud
• Workshops og temamøder
• Én adgang til fagligt netværk med fokus på
sparring og videndeling

EU

Projektteam/
styregruppe

Organisering

Om FleksEnergi

Hvis der opnås tilskud til projektet, vil der blive
etableret et sekretariat, som vil stå for indkøb af
teknisk bistand fra eksterne rådgivere til de deltagende fjernvarmeværker. Desuden vil sekretariatet stå for at afholde netværksmøder og workshops, hvor der vil være rig mulighed for sparring,
videndeling og udveksle erfaring med deltagerne
i projektet.

FleksEnergi er navnet på House of Energys fokusområde for fjernvarme. FleksEnergi har 180
medlemmer fordelt på varmeværker, virksomheder, videninstitutioner og kommuner, fortrinsvis i
Nordjylland. Vores aktiviteter omfatter bl.a. temamøder, projektudvikling samt virksomhedsbesøg.

Vil du vide mere
om ELENA, eller er du
interesseret i at deltage
i projektet, så kontakt
Projektleder Hanne Skovby
på has@aalborg.dk
eller 25 20 15 86
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