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Vad är EUCF 
Detta är ett meddelande riktat till alla beslutsfattare och tjänstemän i Sveriges regioner och 
kommuner: ni kan erhålla ekonomiskt stöd och relaterade tjänster som hjälper er att utforma ert 
investeringsplan för att förverkliga de åtgärder som identifierats i era klimat- och 
energihandlingsplaner. 
 
I syfte att frigöra mer än 320 miljoner Euro offentliga och privata investeringar är EUCF också 
intressant för (lokala) finansiella aktörer. 
 
EU City Facility (EUCF) syftar till att stödja kommuner och lokala myndigheter i att utveckla 
investeringsplaner (IC) relaterade till genomförandet av åtgärder som identifierats i deras hållbara 
klimat- och energihandlingsplaner. 
 
I praktiken betyder det att EUCF kommer kunna ge er region eller kommun ett fast bidrag på upp till 
60 000 Euro per ansökan – avseende de aktiviteter och tjänster som behövs, både interna och 
externa, för att utveckla en investeringsplan. Den andra betalningen av bidraget på 60 000 Euro (30 
% av bidraget) kommer att betalas först efter godkännande av investeringsplanen. 
 
De sökanden som erhåller bidraget från EUCF kommer att kunna använda schablonbeloppet för att 
utveckla sina investeringsplaner, vilket utgör ett första steg mot en fulländad affärs- och finansplan. 
Det förväntade resultatet är en utveckla investeringsplan, t.ex. ett dokument som ger investerare och 
finansinstitut nödvändig information för att bedöma ett investeringsprojekt. 
 
Det slutgiltiga målet är att skapa en omfattande mängd av hållbara energiinvesteringsprojekt i 
kommuner och regioner över hela Europa. 

 
Varför? 
Lokala myndigheter och deras sammanslutningar har åtagit sig att avsevärt minska sin 
energiförbrukning och sina växthusgasutsläpp. Men när de försöker genomföra sina ambitiösa 
klimat- och energihandlingsplaner står de ofta inför ekonomiska begränsningar, liksom bristande 
kapacitet att få tillgång till rätt finansiering. EUCF syftar till att förvandla kommunernas klimat- och 
energihandlingsplaner till reella investeringar för att utveckla trovärdiga, robusta och tillräckligt 
genomförbara investeringskoncept. Sådana koncept, som bör inkludera identifiering av potentiella 
projektledningar, juridisk analys, styrningsanalys, grundläggande finansieringsstrategi och färdplaner 
för genomförande, är en förutsättning för att få tillgång till olika finansieringskällor. 
 

 

”Har din kommun eller region en handlingsplan för hållbar energi eller klimat 

och letar efter sätt att genomföra de planerade åtgärderna? Ansök om EUCF, EU 

City Facility, och erhåll finansiering för att öka din energiövergång. ” 

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html
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Ansökningstiden är öppen nu 
Den första ansökningsomgången är för närvarande öppen och stänger den 2 oktober 2020, kl 17:00. 
 
Ni kan hitta information och även ansöka online på: https://eucityfacility.eu/. 
 
Onlineapplikationen består bara av några snabba steg. En helpdesk finns tillgänglig via webbplatsen. 
 
I Sverige kan du också kontakta den nationella experten: ce.sweden@eucityfacility.eu 
Den nationella experten kan: 
• ge information om ansökningsprocessen 
• stöd i ansökningsprocessen (t.ex. klargöra kommunernas investerings- och expertisbehov, 
projektaggregering, gruppering om tillämpligt, kvalitet/engelsk kontroll av ansökan) 
 
Ansökningar utvärderas enligt en uppsättning av olika bedömningskriterier. De ansökningar som får 
de högsta resultatet kommer att erhålla i ett bidragsavtal. 
 
Det är viktigt för kommunerna att registrera sig och starta ansökningsprocessen även i det fall att de 
inte lyckas slutföra den. Genom att göra detta erhåller kommunen en feedbackrapport från EUCF 
som hjälper sökanden att ansöka vid kommande ansökningstillfälle.  

 
Kommuner och myndigheter som är berättigade att ansöka 
EUCF är öppet för kommuner och regioner och deras grupperingar från EU-27 och Storbritannien. För 
att söka krävs en politiskt godkänd klimat- och hållbar energiplan. Detta inkluderar SEAP (Sustainable 
Energy Action Plan) / SECAPs (Sustainable Energy and Climate Action Plan), utvecklade inom 
ramverket för borgmästaravtalet, eller planer med liknande ambitioner med klimat- och energimål 
åtminstone för år 2020. (Se behörighetskriterier på hemsidan.) 
 
Kommuner och regioner uppmuntras starkt att genomföra gemensamma ansökningar i syfte att 
utveckla mer ambitiösa projekt och öka möjligheten till framgång. Privata verksamheter är inte 
berättigade att ansöka. 

 
Vad kan finansieras? 
EUCF finansierar aktiviteter, såsom (tekniska) genomförbarhetsstudier, marknadsanalys, 
intressentanalys, juridisk, ekonomisk och finansiell analys, riskanalys etc. som krävs för att utveckla 
investeringskonceptet. Dessa aktiviteter kan levereras av intern personal eller externa experter hos 
underleverantörer. Bidraget kan inte direktfinansiera de faktiska investeringarna, men kan täcka 
kostnader för att mobilisera resurser och få tillgång till tjänster för att utveckla ett 
investeringskoncept. 
 
YTTERLIGARE INFORMATION: besök www.eucityfacility.eu och ”Frågor och Svar” (FAQ). 
 


