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Program for mødet 

1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen 
– Aftale om ”Energieffektive og Intelligente bygninger 
– Udmøntning af pulje 

 
2. Tilskud til intelligente værktøjer mv. i 2017, v. Energistyrelsen 

– Baggrund for afgrænsningen af tema for tilskud 
– Hvad kan der søges tilskud til 
– Hvem kan søge, hvor meget kan man få, hvordan vurderes ansøgninger, proces og 

tidsforløb etc. 

 
3. Spørgsmål 

 
4. Farvel og tak 

 



Baggrund for ordningen 

• Den store energiaftale fra 2012 har bl.a. afsat en pulje på 60 mio. 
kr. per år til brug for tiltag til fremme af energieffektivisering. 

 
• Puljen blev udmøntet af forligsparterne for 2012-2016, og 

herefter for 2016 – 2018. 
 

• I december 2015 besluttede forligskredsen bl.a. at gennemføre 
initiativet ”Energieffektive og Intelligente Bygninger” for en 
treårig periode 2016 – 2018. 

 
• Initiativet er på 11,2 mio. kr./år, herunder 9,6 mio. kr./år til brug 

for tilskud og analyser 
  
 



Udmøntning af pulje 

• Puljen skal bruges til at  
a) Fremme anvendelsen af data og datadrevne løsninger til 

fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i 
bygninger 

b) Fremme udbredelsen af energieffektive løsninger i bygninger 

  

• Disse formål skal fremmes via 
– Ydelse af tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter 

– Analyser 

 



Udmøntning af pulje i 2016 

• Tilskud til lokale partnerskaber om 
fremme af energieffektivitet i bygninger 
 

• Analyse om anvendelse af data til fremme 
af energieffektivitet og fleksibelt 
energiforbrug i bygninger. 

 
Analysen viste bl.a., at data kan bruges til  
 
 Screening af bygninger for potentialer og 

løsninger  til energieffektiviseringer 
 

 Energieffektiv drift af bygninger 
 

Derudover indeholder analysen en række 
konklusioner om hvilke data kan anvendes, 
datakvalitet og –tilgængelighed, barrierer 
for dataanvendelse mv. 
 

 

 

 



Hvad kan der ydes tilskud til? 

• Der ydes tilskud til produktudvikling og demonstration (ikke 
grundforskning). 

 

• De overordnede formål er: 
– Fremme af energieffektivisering og effektiv drift ved intelligent 

dataanvendelse. 

– Innovativ teknologisk udvikling/kompetenceopbygning 

– Vækst/kommercialisering. 

 



Hvem kan få tilskud? 

• Der ydes tilskud efter Eu’s regler for statsstøtte. 

 

• Der ydes tilskud til to typer af modtagere. 
a) Forsknings- og vidensformidlende organisationer   

b) Virksomheder 

 
Ad a) Kan være universiteter, læreanstalter med forskningsaktiviteter,   
Teknologiske institutter mv.  

 

Ad b) Virksomhed = enhed, der udøver en økonomisk aktivitet. Dvs. 
myndigheder er udelukket.  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Forskning_og_udvikling/ny_gff_2.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Forskning_og_udvikling/ny_gff_2.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Forskning_og_udvikling/ny_gff_2.pdf


Hvor meget kan man få i tilskud 

• I udgangspunktet 25%. Mere hvis særlige betingelser er opfyldt, dog maks. 40 
% af udgifter til projektet. 

 

• 40% i tilskud hvis: 
– Kun små virksomheder i projekt (antal ansatte < 50, årlig omsætning < 10. mio. Euro) 

– Flere virksomheder i projekt med mindst en mellemstor virksomhed, ingen virksomhed mere 
end 70% af udgifter 

– En virksomhed og forsknings- og vidensformidlende organisationer med ret til 
offentliggørelse 

– Resultater formidles bredt. 

 

• 35% i tilskud hvis 
– Kun mellemstore virksomheder ( antal ansatte  mlm 50 og 250, årlig omsætning mlm 10 og 50 

mio. Euro) 

 

• Ellers 25 %. 

 



Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:  



Proces 

• Ansøgninger skal indsendes senest 30. oktober 2017 

 

• Tilsagn omkring 30. november 2017 

 

• Begrundede afslag senest 30. december 2017. 

 

• Projekter skal være afsluttet senest 31. december 2019.  

 

• Midtvejsstatus til Energistyrelsen inden udgangen af 2018 

 

• Udbetaling efter projektafslutning – dog mulighed for udbetaling i 
rater.   

 



Slut med snak.  

 

Tak for opmærksomheden. 

 

 

Spørgsmål? 


