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• Initiativet Ren energi til EU's øer
DEL B – 60 minutter
(Europa-kommissionen, DG Energi) - 5
minutter
• NESOI-platformen: danner bro over
kløften mellem idéer og
DEL A – 50 minutter
implementering
• Introduktion til NESOI open call
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call
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mellem øernes projekter og
potentielle finansieringskilder
• Teknologi-parring: tekniske
løsninger og innovationer til at
reducere øernes CO2-aftryk
• Sp. og sv.
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Platformens mål

DEL B

Digital
platform

Fremme rekruttering af
kandiderende øer

NESOIplatformen

Fremme samfundsstøtte til
energiomstillingsprojekter

Financiel
parring
Stimulere interaktioner med
effektive multi-interessenter
Muliggøre samarbejde
og samskabelse
medlemmerne imellem

Støtte deling af god
praksis, erfaringer og
innovationer

Engagere lokalsamfund i
forbindelse med
investeringer i
energiomstilling

Teknologisk
parring
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Brugere af platformen
PROJEKTEJERE =
SØGENDE

LEVERANDØRER
(TEKNOLOGI /
FINANSIERING)

BESØGENDE

DEL B

Alle brugere kan:
• Skabe personlig profil for deltagelse i NEFplatformen og dens værktøjer
• Se på projekter, finansiering og
samarbejdsmuligheder
• Få meddelelser om de bedste
matchninger med hensyn til projekter,
finansiering og samarbejdsmuligheder
• Få meddelelser om de bedste
matchninger med hensyn til projekternes
ejere og finansieringskilder
• Få adgang til e-læringsindhold med
relation til energiomstillingsprojekter

NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Brugere af platformen

DEL B

PROJEKTEJERE = SØGENDE

NESOIplatformen

•Deltage i Open Calls
•Skabe indhold i projekter, som er investeringsmuligheder
•Skabe indhold i samarbejdsmuligheder
•Se på projekter, finansiering og samarbejdsmuligheder
•Få meddelelser om de bedste matchninger med hensyn til
projekter, finansiering og samarbejdsmuligheder
•Få meddelelser om de bedste matchninger med hensyn til
finansieringskilder
•Kommunikere via chat eller e-mail med finansierende

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Brugere af platformen

DEL B
NESOIplatformen

LEVERANDØRER
•Skabe indhold i økonomiske/finansieringsmuligheder
•Skabe indhold i samarbejdsmuligheder med hensyn til at tilbyde
teknologisk ekspertise
•Se på projekter, finansiering og samarbejdsmuligheder
•Få meddelelser om de bedste matchninger med hensyn til projekter
og samarbejdsmuligheder
•Få meddelelser om de bedste matchninger med hensyn til
projekternes ejere
•Kommunikere via chat eller e-mail med projektejere

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Brugerregistering/indlogning

DEL B

• Bruger indtaster påkrævet
information
• I feltet
Virksomhed/Organisation
vises de tilgængelige navne
Hvis brugeren ikke finder sit
eget, tager han/hun det ind i
systemet og gemmer som nyt

NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Administrators tilgængelighed

DEL B
NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Enkel brugerprofil

DEL B
NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring

Brugeren kan nemt redigere information sine personlige data og IKKE organisationens data.
Når han/hun vælger en organisation, tilføjes informationerne automatisk.
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Fodring af matchmaking-maskinen

DEL B
NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Konto & Indstillinger

DEL B
NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Projekter - Økonomiske muligheder –
Tekniske leverandører

DEL B
NESOIplatformen

OG manuel oprettelse af indhold ->

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Online NESOIs fællesskab

DEL B
NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Medskabelses-værktøjer

DEL B
NESOIplatformen

1 til 1
arbejdsområder

Financiel
parring
1 til ∞
arbejdsområder

Teknologisk
parring
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ADGANG TIL
FINANSIERINGSMULIGHEDER

1/

ANSØGNING OG
FORSLAGSFORBEREDELSE

DEL B

2/

TEKNISK
ASSISTANCE

NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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ADGANG TIL
FINANSIERINGSMULIGHEDER

DEL B

1/

ANSØGNING OG
FORSLAGSFORBE
REDELSE

NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Hvad er det for en indvirkning, som
NESOI søger?
• For at være kvalificeret til NESOI-støtte skal projekter
have en minimum “størrelse for at have en indvirkning
på øens eller øgruppens energisystemer der, hvor de
ligger
• For at opfylde projektets mål og undgå at sætte den
ydede støtte på spil forventer NESOI, at projekterne
kræver en minimumstøtte på 50.000 € (som en
kombination af kaskadefinansiering og teknisk assistance)
• og karakteriseret ved en indikativ leverage-faktor på
20x
19

DEL B
NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring

Hvordan beregnes leverageeffekten?

DEL B

Omkostning til investeringen divideret med størrelsen af NESOIs
bidrag:
Forventet mobiliseret investering (€)
Leverage=

≈ eller > 20

NESOIplatformen

Financiel
parring

Nødvendigt NESOI-bidrag (€)
Teknologisk
parring
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Hvad er en mobiliseret investering?

DEL B

Ved bedømmelsen af kvalifikationen tages den mobiliserede investering i
betragtning, som anvendes til beregning af balancesammensætningen, alt efter
det, projektproponenten har angivet i ansøgningen.

NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Hvordan vurderes det ansøgte
NESOI-bidrag? (1/3)

DEL B

• NESOI vil støtte projekter i den samlede livscyklus

NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring

• Der er allerede forberedt standardmenuer, og vi
anbefaler stærkt, at de anvendes
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Hvordan vurderes det ansøgte
NESOI-bidrag? (2/3)

DEL B

• For hver menu angives det indikative NESOI-bidrag

NESOIplatformen

• Denne værdi vil blive betragtes som konsekvent i
standardbetingelser (begrænset antal underprojekter, én
hovedmodtager, standard teknologisk kompleksitet)

Financiel
parring

• I alle tilfælde skal afvigelser forklares og retfærdiggøres i
ansøgningsskemaet

Teknologisk
parring
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Hvordan vurderes det ansøgte
NESOI-bidrag? (2/3)
MENU

INDIKATIV VÆRDI

PLANLÆGNINGSDOKUMENTER OG BÆREDYGTIG URBAN MOBILITETSPLAN

€ 20.000 - € 40.000

FORUNDERSØGELSE

€ 40.000 - € 60.000

RETTIDIG OMHU

€ 40.000 - € 60.000

STØTTE TIL LA'er I TILBUDSPROCEDURER I PPP

€ 40.000 - € 60.000

STØTTE TIL LA'er TIL VURDING AF PPP-FORSLG FRA PRIVATE ANSØGERE

€ 40.000 - € 60.000

STØTTE TIL LA'er FOR ARBEJDER/SERVICEYDELSER I TILBUDSPROCEDURER

€ 40.000 - € 60.000

STØTTE VED ANSØGNING TIL TEKNISK ASSISTANCE
PROGRAMMER/FINANSIERINGER

€ 30.000 - € 40.000

ØKONOMISK & FIANSIEL UDFORMNING OG FINANSMATCHNING

€ 30.000 - € 40.000

DEL B
NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Ansøgningsskema

DEL B

Følgende information skal afgives vedrørende økonomiske
og finansielle aspekter:

NESOIplatformen

Afsnit

Indikator

Projektbeskrivelse og
hovedtræk

Samlet investering i det globale
projekt (EUR) = mobiliseret
investering

Levere og forklare den samlede
investering i det globale projekt (ud
over NESOI)
Detaljere de enkelte initiativer, hvis
der er flere aktioner inkluderet i det
foreslåede samlede projekt

Finansiel struktur (EUR)

BESKRIVELSE af finansiel struktur (dvs.
tilgængeligt beløb og type af
finansieringer, beløb og
ressourcetype, der skal sigtes mod etc.

Financiel
parring
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Teknologisk
parring

Ansøgningsskema
Afsnit

DEL B

Indikator

Projektgennemførelse og Finansiel støtter (EUR)
NESOI-støtte

Tilbagebetalingstid (År)

NESOIplatformen

• Støttebeløbet (≤ 60.000 €) som den
enkelte partner ansøger om,
(uanset om det svarer til eller
adskiller sig fra den indikative pris);
• retfærdiggørelse af det ansøgte
tilskudsbeløb (maks. 500 tegn);

Financiel
parring

Forventet tilbagebetalingstid for den
samlede investering
Teknologisk
parring
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ADGANG TIL
FINANSIERINGSMULIGHEDER

DEL B

2/

TEKNISK
ASSISTANCE

NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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MÅLPOJEKTER
NESOI vil støtte projekter i udviklings- og finansieringsfasen: hovedmålet for faciliteten er at aktivere investeringer og støtte adgangen til eksisterende finansieringsinstrumenter
HØJE

UDVIKLING

FINANSIERING

DEL B
NESOIplatformen

IMPLEMENTERING

PROJEKTRISICI
FORBEREDE
PROJEKTERNE –
REDUKTION AF RISICI
FOR INVESTORER

STØTTE
VÆRDISKABELSE OG
SKABE INDVIRKNING
PÅ ØERNE

OMKOSTNINGER
LAV
KONCEPT-

GENNEMFØRBARHED

KLAR TIL
BYGNING

FORFINANSIERING

PROJEKTAFTALER

FINANSIEL
AFSLUTNING

Figur: Fornybare energiprojekter, implementeringsfaser, værdiskabelse og risikoprofil. Tilpasset efter: Jovičić, 2015
Green Finance,2019,1(2) http://dx.doi.org/10.3934/GF.2019.2.94

BYGNING

DRIFT
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Financiel
parring

Teknologisk
parring

RISICI OG FINANSIERINGSMULIGHEDER
Hvert projekt og hver finansieringsmulighed vil være forskelligt: Der skal findes et
specifikt match mellem finansieringsmuligheder, finansieringsvurdering,
risikoanalyseprocedurer og projekter
FINANSIERINGSMULIGHEDER
FOR ØERNE
▪EU's strukturfonde
▪EU's finansieringsprogrammer +
PDA
▪Finansinstitutioner
▪…

VURDERING AF PROJEKTETS
BÆREDYGTIGHED
OG RISIKOANALYSEPROCEDURER
ECOFIN
BÆREDYGTIGHED

EFFEKT

PRIVAT

▪Egenkapital
▪Gæld
▪Projektobligationer
▪…

LEDELSESSTRUKTUR

KONTRAKTER
(EPC – O&M - …)

ALTERNATIV
FINANSIERING

▪EPC – Esco
▪Crowdfunding
▪Revolverende lån
▪Regningsfinansiering
▪…

JURIDISKE OG
REGULATORISKE
RISICI

OFFENTLIGT

DEL B
NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
TEKNOLOGI-RISICI
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NESOI-STØTTE
NESOI vil støtte projekterne ved at forbedre nogle af disse betingelser for at lette
adgang til finansiering

PROJEKTANALYSE
INVESTERING
(Aggregation)

LÅNEFINANSIERING
(Investering VS AT)

ECOFIN
BÆREDYGTIGHED
(Afskrivningstid…)

EFFEKT
(GHG-reduction, RE
…)

LEDELSESSTRUKTUR
(Aktionærer)

KONTRAKTER
(EPC – O&M - …)

JURIDISKE OG
REGULATORISKE RISICI

TEKNOLOGI-RISICI

NESOIplatformen

TEKNISK ASSISTANCE MENUER
Udkast til
energiomstil
lingskort/iS
EAP

Forundersøgelse og
rettidig
omhu

Støtte til
LA'er i
tilbudsprocedurer (i
PPP)

Forretningsplanlægning
og matchfinansiering

DEL B

Financiel
parring

Teknologisk
parring

30

PLANLÆGNINGDOKUMENTER
Støtte til udvikling af planlægningsaktiviteter på højt niveau; det er egnet til PA, som stadigt
oftere kræves for at definere en ren energiomstillingsstrategi samt, hvor det er relevant, at opfylde de minimum-planlægningskrav, der stilles af donorerne for at få adgang til finansiering.

DEL B

TEKNISK ASSISTANCE MENUER – Ecofin-aspekter

NESOIplatformen

Bæredygtig
energi og
klimahandlingsplan SECAP

Kortlægning af de vigtigste finansielle instrumenter, der er tilgængelige til finansiering
af de identificerede handlinger og præliminær indikation af de trin, der skal til for at
nærme sig dem (f.eks. web link eller kontakt; kommende deadline for ansøgning om
finansiering etc.)

Financiel
parring

Bæredygtig
urban
mobilitetsplan - SUMP

Kortlægning af de vigtigste finansielle instrumenter, der er tilgængelige til finansiering
af de identificerede handlinger og præliminær indikation af de trin, der skal til for at
nærme sig dem

Teknologisk
parring
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FORUNDERSØGELSE
Denne service er egnet til lokale myndigheder, som er villie til at undersøge, hvad der er den
bedste teknologiske løsning, den bedst egnede procedure til at skaffe de arbejder og/eller
serviceydelser, den optimale finansieringsløsning og trin til aktivering af den

TEKNISK ASSISTANCE MENUER – Ecofin-aspekter
FORUNDERSØGELSE

DEL B
NESOIplatformen

▪ Cost-/benefit-analyse og socioøkonomisk og miljømæssig effektevaluering samt identifikation af foretrukken valgmulighed
▪ Definition af de tekniske, økonomiske og finansielle projekt-input for
den valgte projekt-valgmulighed (forudsætningsopgørelse)
▪ Risikoanalyse og identifikation af tilgængelige formildende strategier
(f.eks. proceduremæssige, tekniske, kontraktmæssige etc.)
▪ Vurdering af eksisterende proceduremæssige muligheder (dvs. tilbud,
PPP etc.)
▪ Finansiel udformning og identifikation af målscenarie
▪ Identifikation af finansieringsmuligheder
▪ Handlingsplan og identifikation af projektovervågningsprocedurer

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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RETTIDIG OMHU
Denne service er egnet til allerede strukturerede projekter, som er i gang med at ansøge om
finansiering, og hvor donoren eller udlåneren kræver en dybdegående analyse af specifikke
aspekter af investeringen, som de evaluerer

TEKNISK ASSISTANCE MENUER – Ecofin-aspekter
RETTIDIG
OMHU

DEL B
NESOIplatformen

▪ Opsætning af datarum med al relevant projektdokumentation (teknisk,
kontraktmæssig, økonomisk og finansiel indvirkning etc.)
▪ Analyse af sundhed og sammenhæng med gældende markedspraksis
vedrørende de formodede økonomiske og finansielle oplysninger og
relateret udformning
▪ Risikomatrix og, for hver enkelt relevant risikokategori, skøn over den
potentielle risikopåvirkning og tilgængelige afbødningsstrategier
▪ Opgørelse af betingelsesfortilfælde (CP) for efterfølgende
projektimplementeringstrin (f.eks. tilbudsafgørelse, finansiel afslutning
og udbetaling, start på byggeri etc.)
▪ Handlingsplan og identifikation af projektovervågningsprocedurer

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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STØTTE TIL LA'er I TILBUDSPROCEDURER
Støtte til strukturering af nødvendige PPP-tilvejebringelsesprocedurer for implementering af et
allerede defineret projekt

DEL B

TEKNISK ASSISTANCE MENUER – Ecofin-aspekter

RETTIDIG
OMHU

NESOIplatformen

▪ Kritisk gennemgang af cost-/benefit-analyse og socioøkonomisk og miljømæssig effektevaluering
▪ Definition af de tekniske, investeringsmæssige, finansierings-, indkomsttilstrømnings- og administrationsmæssige omkostninger for den valgte
projektmulighed
▪ Gennemgang og stress-test af fremlagte finansielle udformnings- og bæredygtighedsscenarier (hvor det er relevant)
▪ Risikoanalyse og identifikation af tilgængelige formildende strategier (f.eks.
proceduremæssige, tekniske, kontraktmæssige etc.)
▪ Finansiel udformning og identifikation af målscenarie
▪ Definition af den tilsigtede tilbudsprocedure og retningslinjer for PPPkontrakter
▪ Handlingsplan og identifikation af projekt-/procesovervågningsprocedurer
▪ Koncipering af PPP-tilbudsdokumentation

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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ANSØGNING TIL TA FUNDS
Støtte til strukturering og skrivning af effektive ansøgninger til andre
fonde/programmer, som typisk yder tekniske assistanceressourcer i stor skala til
udvikling af projekter, der allerede er identificeret som havende behov for dedikeret
ekspertise til deres strukturering.

TEKNISK ASSISTANCE MENUER – Ecofin-aspekter

STØTTE VED
ANSØGNING
TIL TEKNISK
ASSISTANCEPROGRAMMER
/FINANSIERI
NGER

DEL B
NESOIplatformen

▪ Indsamling og analyse af tekniske, proceduremæssige, finansielle
parametriske data og informationer, som behøves for at konfigurere
ansøgningen
▪ Koncipering af ansøgningen, støtte ved fremlægning
▪ Programledelse og løbende støtte til interaktion med den tilsigtede
donor til teknisk assistance

Financiel
parring

Teknologisk
parring

Denne service er blevet skabt til offentlige og private enheder for at lede dem gennem ansøgningsprocessen og strukturere
projektet i henhold til kravene til faciliteten (typisk stor skala eller porteføljer med samlede projekter). Den tilsigtede tekniske
assistance-facilitet skal identificeres i NESOI-ansøgningen. Eksemplerne omfatter, men er ikke begrænset til EIB European Local
ENergy Assistance - ELENA, EBRD Green Energy Financing Facility - GEFF, andre assimilérbare europæiske/nationale planer for
hjælp til projektudvikling.
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ECOFIN UDFORMNING OG
Støtte til strukturering afFINANSMATCHNING
en effektiv forretningsplan til vurdering af indgrebets bæredygtighed
og/eller tiltrækning af potentielle investorer for at skaffe supplerende finansieringskilder

TEKNISK ASSISTANCE MENUER – Ecofin-aspekter
ØKONOMISK
& FIANSIEL
UDFORMNIN
G OG
FINANSMAT
CHNING

DEL B
NESOIplatformen

▪ Økonomisk og finansiel planlægning (dvs. historisk dataanalyse,
identifikation af forretningsfremmende foranstaltninger, udvikling af
planen, scenarieanalyse) samt økonomisk-finansiel
gennemførbarhedsevaluering
▪ Forretningsplan og præliminært informationsnotat
▪ Identifikation af potentielle finansieringsmuligheder
▪ Markedstestning med potential investorer

Financiel
parring

Teknologisk
parring

Denne service er ideel til offentlige og private enheder med en klar og struktureret projektidé, detaljeret dokumentation (f.eks.
forundersøgelse, detaljeret projektdesign etc.), som er villige til f.eks. at forstå, om initiativets forventede økonomi er i tråd med
deres forventninger med hensyn til en investering, der tjener sig hjem, og risikoprofil eller undersøgelse af den bedste finansielle struktur og indlede en dialog med potentielle investorer.
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Indhold / DEL B
• NESOI-platformen: danne bro over kløften mellem idéer og
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• Financiel parring: interaktion mellem øernes projekter og
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reducere øernes CO2-aftryk
• Sp. og sv.
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Teknologi-parring: tekniske løsninger og
innovationer til at reducere øernes CO2aftryk

DEL B

DRIVENDE NØGLEFAKTOR FOR NESOI: øer kan blive levende
laboratorier for innovative rene energiteknologier for '
energiomstilling

NESOIplatformen

I NESOI 2. OPEN CALL VIL INNOVATION BLIVE VÆGTET
I FORSLAGS-EVALUERINGSFSEN
TEKNOLOGISK PARRING
Med udgangspunkt i det, der blev identificeret i CE4EUI og andre H2020erfaringer skabte NESOI desuden en
analyse fokuseret på tilgængelige rene
energiteknologier med sigte på at identificere styrker og svagheder og finde
frem til potentielle supplerende muligheder med henblik på at maksimere
virkningen af en reduktion af CO2aftrykket og inspirere NESOI-forslag

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Teknologi-parring: tekniske løsninger og
innovationer til at reducere øernes CO2aftryk

DEL B

SE PÅ DET, DER SKAL LEVERES D3.2 for at blive inspireret til
dine projekter
Et teknologikatalog, som kan hjælpe uden at

NESOIplatformen

begrænse og ikke er obligatorisk, som hjælp til at
tænke over dine projekter
Tre parrings-metoder:
- YDELSESDREVET: parring af to (eller flere)
teknologier for at forbedre øens reduktion
af CO2-aftrykket.
- Ø-DREVET: parring mellem øens behov og
de tilgængelige teknologier

Financiel
parring

- ANØGERE / INTERESSENTER-DREVET:
parring mellem de valgte teknologier og de
mest egnede interessenter

Teknologisk
parring
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Teknologi-parring: tekniske løsninger og
innovationer til at reducere øernes CO2aftryk

DEL B

LAD OS GØRE EN UDFORDRING TIL EN MULIGHED: højere
energiomkostninger på øer? Lettere at skabe økonomisk
tilgængelige, nye ernergiteknologier med lav CO2-belastning

NESOIplatformen

De analyserede grupper af teknologier er:
•

Elektricitetsproduktion ud fra
fornybare råstoffer

•

Varmeproduktion ud fra fornybare
råstoffer

•

Samtidig generering af varme og
strøm

•

Elektrisk mobilitet

•
•

Energioplagring
Opgradering af lokale offentlige
aktiver

•

Energieffektivitet i Bygninger

Financiel
parring

Teknologisk
parring
Stillet
til
rådighed
ISLANDER_projektet

af
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Teknologi-parring: tekniske løsninger og
innovationer til at reducere øernes CO2aftryk

DEL B

HVORDAN MAN VURDERER « INNOVATION » FOR DIT PROJEKT
(og mål-innovationsbonus!)

NESOIplatformen

Innovationsbonusser vil blive drevet via en
vurdering af "teknologisk beredskabsniveau" (TRL).

Financiel
parring

HVAD ER TRL? En metode til vurdering af
teknologiers modenhedsgrad under indsamlingsfasen i et program, udviklet hos NASA i
1970'erne. Brugen af TRL muliggør konsekvente,
ensartede drøftelser af teknisk modenhed på tværs
af forskellige typer teknologi.

Teknologisk
parring
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Teknologi-parring: tekniske løsninger og
innovationer til at reducere øernes CO2aftryk

DEL B

HVORDAN MAN VURDERER « INNOVATION » FOR DIT PROJEKT
(og mål-innovationsbonus!)

NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring

42

Teknologi-parring: tekniske løsninger og
innovationer til at reducere øernes CO2aftryk

DEL B

TEKNOLOGISK PARRINGSKATALOG HJALP NOGLE
INNOVATIONSEKSEMPLER FREM
NESOI-teamet omsatte TRL-vurderingen til "ø-kontekst" og "rene
energiteknologier"
TRL NIVEAU FOR EVALUERING
TRL6 – Kun påvist i særlige applikationer (hvis gennemførligt og
anvendeligt på øer) – FULDT INNOVATIVT
TRL7 – Kun påvist i få tilfælde på fastlandet eller øerne – INNOVATIVT
TRL8 – Tæt på markedet – På markedet-løsninger, men få tests på øer
– DELVIST INNOVATIVT
TRL9 – På markedet og allerede i stor udstrækning testet på øer – IKKE
INNOVATIVT

NESOIplatformen

Financiel
parring

Teknologisk
parring
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Teknologi-parring: tekniske løsninger og
innovationer til at reducere øernes CO2aftryk

DEL B

TEKNOLOGISK PARRINGSKATALOG HJALP NOGLE
INNOVATIONSEKSEMPLER FREM
NESOI teamet har forberedt en liste med eksempler (også for at
fremme bedømmernes evaluering) for hver teknologi, der er præsenteret i D3.2 kataloget
!!! LISTE OVER EKSEMPLER UDELUKKENDE !!!!

Financiel
parring

!!! DETTE ER IKKE, HVAD NESOI MED SIKKERHED
VIL FINANSIERE, ELLER HVAD DER SKAL
FREMLÆGGES VED ANSØGNINGER !!!
!!! RELEVANT LISTE ALENE TIL
INNOVATIONSASPEKTER!!!

NESOIplatformen

Teknologisk
parring
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Teknologi-parring: tekniske løsninger og
innovationer til at reducere øernes CO2aftryk

DEL B

NESOI teamet har forberedt en liste med eksempler (også for at
fremme bedømmernes evaluering) for hver teknologi i D3.2 kataloget
NESOIplatformen

SOLCELLER
TEKNOLOGI-EKSEMPEL
TRL6
FULDT INNOVATIV
TRL7
INNOVATIV
TRL8

DELVIST INNOVATIV
TRL9
IKKE INNOVATIV

Flydende PV – Innovative BIPV og tosidede PV – Organisk PV

Financiel
parring

BIPV – Agrivoltaisk – Hybrid PV-T – innovativ PV-sporingssystemer – andre særlige
anvendelser/integration i lokalmiljøer – Tosidede PV - innovativt PV-anlæg O&M og
inspektionstiltag, kobling til elektrolyseanlæg til grøn hydrogenproduktion – løsninger udenfor
nettet
PV-paneler tag-/jordmonterede, men med en særlig anvendelse (med specifikt
energistyringssystem, eget forbrug i en dedikeret energi-udtager, kobling til EV-ladestation,
energifællesskabsmetode, PV VPP-metode, lagerintegration etc.), PV sporet med
sporingssystemer, der findes på markedet
PV-paneler til tagmontering (med direkte tilførsel til nettet eller bygningens eget forbrug med
uspecifikt energistyringssystem) – jordmonterede PV-anlæg (med direkte tilførsel til nette og
uspecifik strømudtagsstyringssystem)

Teknologisk
parring
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Tak for din deltagelse!
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