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Vad är European City Facility?

Ett initiativ som är “Designed by cities for cities”

Möjligt för kommuner att söka 60 000 Euro för att få 

hjälp att utveckla relevanta investeringskoncept

OBS! Pengarna är alltså inte till direkta investeringar



Varför finns EUCF?

Kommuner är nyckelaktörer i Europas energiomställning. 

De har stor potential att göra omfattande investeringar i 

förnybar energi och energieffektivisering och kan samla 

många mindre projekt och åtgärder till större 

investeringsportföljer. 

MEN många faller på att de inte har ett  tillräckligt 

robust, trovärdigt och tillräckligt utvecklat 

investeringskoncept. (Bl.a. med genomlysning av 

potentiella projekt, analys av bolagsstyrning, 

grundläggande finansieringsstrategi och en 

implementeringsplan)

Ett utvecklat investeringskoncept är fundamentalt för 

att nå ut till de olika finansieringsalternativen. Detta vill 

EUCF hjälpa kommunerna att fixa, för att komma åt 

kapital till omställningen.





Begränsad arbetstid och kunskap 

Konservativ syn på projektfinansiering

Ingen eller begränsad erfarenhet av att utveckla ”investeringspaket”

Motvilja att lägga pengar på att förbereda för ansökningar

Svårighet att synka val och investeringscykler



Tillhandahålla teknisk, rättslig och finansiell expertis

Se till att minst 225 investeringskoncept tar form

Bygga kunskap hos minst 450 personer i kommuner

Underlätta tillgången till privat kapital och EU-fonder, 
och relaterad rådgivning

Nå ut till fler än 9000 kommuner för att sprida arbetssättet

Se till att minst 225 investeringskoncept tar formMål



Vem gör vad?

Core Management Team 

Sköter utlysningarna, tar emot och utvärderar 
ansökningarna, svarar på frågor, 

Country experts

• tekniskt stöd på Svenska om utlysningen och till 
de svenska kommuner som får stödet

National networks

• Kommunikation



Utlysningar

Fyra utlysningar är planerade, preliminära tider för dessa är:

Call 1: 25 maj 2020 – 2 okt 2020

Call 2: jan 2021 – juni 2021

Call 3: juni 2021 – nov 2021

Call 4: dec 2021 – maj 2022

Inför varje utlysning kommer Klimatkommunerna att ordna 

ett webbinarium för svenska kommuner, med information om 

stödet man kan få och hur man gör för att söka det. 

@eucityfacility
www.eucityfacility.eu





Hur ansöker man?



Vem kan ansöka om stödet?



Vad ska ingå i ansökan?





Vad är ett investeringskoncept?

Investeringskonceptet blir ett första steg på vägen mot en 

full ”affärsplan” och finansiell plan som kan mobilisera 

kapital för att klara de investeringar som behöver göras för 

omställningen. 

Kapitalet som ska mobiliseras i nästa steg kan komma från 

• privata sektorn

• EU-program som exempelvis EFSI (europeska fonden för 

strategiska investeringar), ESIF (europeiska struktur- och 

investeringsfonderna)

• olika PDA (project development assistance) t.ex. 

Europeiska Investeringsbankens ELENA, eller olika 

nationella stödprogram. 

EUCF:s roll är att stärka kommunernas strategiska arbete för 

att komma åt detta kapital.





Var finns mer info?

Mall/exempel på investeringskoncept kommer på EUCF:s webb

FAQ kommer också 

@eucityfacility
www.eucityfacility.eu


