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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





Utlysningar

Fyra utlysningar:

Call 1: 25 maj 2020 – 2 okt 2020

Call 2: 29 mars 2021 – 31 maj 2021

Call 3: hösten 2021

Call 4: våren 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



CALL 2 REGIONAL APPROACH  

3 REGIONS, 31 COUNTRIES 

Central & East: 26 Investment Concepts 

North & West: 24 Investment Concepts

South: 19 Investment Concepts

EUCF Total: 69 Investment Concepts 
financed



Vem kan ansöka om stödet?

Characteristics of 

the applicant
Are you a municipality/local authority, a grouping of municipalities/local 

authorities, or a local public entity aggregating municipalities/local 

authorities?

Existence of energy 

and climate plans
Does your municipality/local authority, grouping of municipalities/local authorities, 

or local public entity aggregating municipalities/local authorities have a politically 

approved SEAP, SECAP or a plan of similar ambition?

Political commitment Will you be able to provide a proof of political commitment to develop the 

investment concept from the Mayor or other relevant political 

representative?

Commitment to 

monitoring period
Do you commit to the EUCF monitoring period of two years?  

Location of the 

applicant

Is your municipality/local authority, grouping of municipalities/local authorities, or 

local public entity aggregating municipalities/local authorities located entirely in 

the EU-27 Member States, in one of the EEA-EFTA States (Iceland, 

Liechtenstein, Norway), or the UK?

EUCF Eligibility check

About the check

• Simple, automatic and online 

• Eligible applicants must answer 

YES to all questions

• Non-eligible applicants are re-

directed to the EUCF Helpdesk



Hur ansöker man?

ELIGIBILITY 

CHECK

1

YES/NO answers to 

5 requirements 

Simple automatic check

2

FULL 

APPLICATION

Application form and 

supporting documents

Assessment based on

5 evaluation criteria

GRANT 

AGREEMENT
YES to all 

questions

Best scored 

applications

Not eligible

EUCF 

Helpdesk

i

Unsuccessfu

l application



Vad ska ingå i ansökan?



EUCF Journey



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.



Summary 1p (eng)

Annexes



EUCF first beneficiaries 



28
COUNTRIES 

30
BENEFICIARI

ES 

250

+
APPLICATIONS 

14
COUNTRIES 

Resultat  i 
första 

omgången



19% BUILDING INTEGRATED 

RENEWABLES

15% PUBLIC BUILDINGS13% RESIDENTIAL 

BUILDINGS

11% DISTRICT HEATING

11% OTHER SECTORS

8% SUSTAINABLE MOBILITY

7% SMART GRIDS

16% INNOVATIVE ENERGY 

INFRASTRUCTURE



EUCF Applicants

EUCF Beneficiaries

Country Experts

Public

Helpdesk team:

EUCF team

Country Experts

The helpdesk



Var finns mer info?

Mall/exempel på investeringskoncept kommer på EUCF:s webb

FAQ kommer också 

@eucityfacility
www.eucityfacility.eu

Några tips:
1. Börja i god tid –

a) läs Guide for Applicants ,minst 3ggr!
b) förankra hos politiken på hemmaplan
c) lär om ansökningsverktyget

2. Följ anvisningarna till 100% – använd mallarna!
3. Ha koll på www.eucityfacility.eu
4. Fråga! HelpDesk (1), CE (2)
5. Tänk stort!  (2-3 tEuro/inv kanske…)

http://www.eucityfacility.eu/

