LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN

Klimatinvesteringsstöd
2015-2018

Minska utsläppen med klimatinvesteringar
Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd för att minska din organisations
klimatpåverkan? Då kan ni från kommuner, företag eller organisationer söka
medel från klimatinvesteringsstödet.
Genom en bredd av olika lösningar kan vi öka takten i omställningen till ett mer klimatsmart
samhälle. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med centrala myndigheter hantera
ett nytt stöd för lokala klimatinvesteringar. Stödet ska stärka länets klimatarbete. Under
hösten 2015 har 125 miljoner fördelats. För perioden 2016 till 2018 finns 600 miljoner per år
avsatta för stödet.
Klimatinvesteringstödet:










Investeringar och projekt med klimatnytta
I linje med regionala och lokala strategier
Nationell prioriteringsgrund:
Varaktig klimatnytta per investeringskrona
- I andra hand - effekter på spridning av teknik, marknadsintroduktion, effekter på
andra miljömål, hälsa och sysselsättning
Genomförande under perioden 2015 - 2018
INTE påbörjade åtgärder eller lagkrav, åtgärden ska heller ej omfattas av
utsläppsrätter eller elcertifikat
Stödgrundande kostnad= merkostnad för att minska utsläppen jämfört med
konventionell lösning
Bidragsandelar enligt förorordning och regler från EU
- ca 40 procent men beroende på åtgärd och hur stort företag är
Nästa utlysning stänger 14 mars, fler tillfällen under året

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om stödet eller vill diskutera din projektidé.
Ylva Gjetrang och Åsa Ödman är de som i första hand svarar på frågor om stödet.
telefon: 010-224 80 00
E-post: orebro@lansstyrelsen.se
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Källa: Naturvårdsverket 2014

Vad ska klimatstödet gå till?
Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal och regional nivå. De investerade medlen ska ge
största möjliga klimateffekt och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen i
Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljömål, hälsa
och sysselsättning är andra önskade effekter.

Exempel på åtgärder
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatinvesteringar inom till exempel transport,
livsmedelshantering, bostäder, stadsbyggnad och energi. Exempelvis går det att söka stöd för
laddstationer för elfordon vid större arbetsplatser eller besöksmål. Andra satsningar kan
handla om att ta tillvara mer restvärme eller ställa om till förnybar energi och klimateffektiva
transporter.

Hur söker man?
Du söker medel genom att skicka in din ansökan via ett webbformulär.
Nästa utlysning öppnar i början av november. Sista ansökningsdag är den 16 november.
Läs mer om stödet på Naturvårdsverkets webbplats
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www.lansstyrelsen.se/orebro
Besöksadress: Stortorget 22
Postadress: 701 86 Örebro
Telefon: 010-224 80 00
E-post: orebro@lansstyrelsen.se

3

