
Samhørighedsfonden
Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter



— 2 —

Samhørighedsfonden
Finansieringsinstrumenter



— 3 —

Samhørighedsfonden
Finansieringsinstrumenter

Finansieringsinstrumenter, medfinansieret af Samhørighedsfonden, 
er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økono-
miske, sociale og territoriale samhørighed i Den Europæiske Union. 
De kan støtte en bred vifte af de transeuropæiske transportnet og 
projekter relateret til energi eller transport, der gavner miljøet, med 
potentiale for at midler genanvendes til yderligere investeringer.

Samhørighedsfonden (SF), en af de europæiske struktur- og investeringsfonde, 
fremmer investeringer i prioriterede transeuropæiske transportnet og investerin-
ger relateret til energi og transport, der gavner miljøet i form af energieffektivitet, 
anvendelse af vedvarende energi, udvikling af transport og støtte til intermodal 
transport.

SF har et samlet budget på € 63 milliarder for perioden 2014-2020. Denne støtte 
tilvejebringes til medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst pr indbygger er min-
dre end 90 % af EU-gennemsnittet. I perioden 2014-2020 er Samhørighedsfonden 
tilgængelig i Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Ungarn, 
Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

Finansieringsinstrumenter blev ikke anvendt under Samhørighedsfonden i perio-
den 2007-13. Men da man har erkendt fordelene ved støtte gennem finansierings-
instrumenter, er denne måde at yde støtte nu muligt i henhold til SF.
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• forventes tilbagebetalt;
• er revolverende, dvs. tilbagebetalte midler bruges igen i samme område;
• er egnede til økonomisk levedygtige projekter, dvs. dem, der forventes at generere 

tilstrækkelig indkomst eller opsparing til at tilbagebetale den modtagne støtte;
• er designet til at tiltrække medfinansiering fra andre kilder, herunder private investe-

ringer, for at øge mængden af midler til rådighed, især i sektorer/områder, hvor der er 
problemer med adgang til finansiering;

• kan være i form af lån, garantier eller egenkapital;
• kan også støtte udviklingen på udbudssiden ved at bidrage til markedsudvikling;
• kan anvendes på en komplementær måde med tilskud; og
• kan forvaltes af nationale eller regionale banker, internationale organisationer såsom 

Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond, af finansiel-
le formidlere, og (kun i forhold til lån og garantier) af forvaltningsmyndighederne.

Finansieringsinstrumenter kan medfinansieres af Samhørighedsfonden til at støtte 

de investeringsprioriteter, der er skitseret i de operationelle programmer for SF 
i EU-medlemsstaterne. Finansieringsinstrumenter kan anvendes på de fleste om-
råder, forudsat at de løser en identificeret mangel i markedet, dvs. områder, hvor 
bankerne ikke er villige til at låne og/eller hvor den private sektor ikke er villig til at 
investere.

Finansieringsinstrumenter kan således bidrage til at nå følgende mål under SF:

• fremme produktion, distribution og anvendelse af energi fra vedvarende 
energikilder;

• støtte energieffektivitet og intelligent energistyring;
• investere i affaldssektoren og vandsektoren;
• forbedre bymiljøet, herunder oprensning af forladte industrigrunde;
• støtte et multimodalt fælles europæisk transportområde;
• udvikle og forbedre miljøvenlige (herunder støjsvage) og lavemissionstrans-

portsystemer med henblik på at fremme en bæredygtig regional og lokal 
mobilitet;

• udvikle og opgradere omfattende højkvalitetsjernbaner, indre vandveje og 
søruter, multimodal transport og interoperationalitet.



— 5 —

Samhørighedsfonden
Finansieringsinstrumenter

En bred vifte af SF-støttede finansieringsinstrumenter kan implementeres.

• Lån kan være til rådighed, når de ikke tilbydes kommercielt (fx fra banker), 
eller kan være på kommercielt bedre vilkår (f.eks. med lavere renter, længe-
re tilbagebetalingsperioder, eller med mindre krav om sikkerhedsstillelse). 
For eksempel kan langfristede lån finansiere investeringer til forbedring af 
jernbaneinfrastruktur samt reducere rejsetiden eller til at opgradere de indre 
vandveje og øge kapaciteten af flodtransport.

• Garantier indebærer, at der gives garanti til en långiver for, at deres kapital 
vil blive tilbagebetalt, hvis en låntager misligholder et lån. Dette kan åbne op 
for adgang til kommercielle lån til investeringer, som långivere ellers anser 
som for risikable. For eksempel kunne en energiservicevirksomhed (ESCO - en 
virksomhed, der er specialiseret i energiløsninger og innovative finansierings-
metoder) bruges til at erstatte gadebelysning for at sænke elforbruget, udfase 
miljøskadelige teknologier og reducere vedligeholdelsesomkostningerne.

• Egenkapital indebærer, at der investeres kapital til gengæld for helt eller del-
vist ejerskab af en virksomhed eller et investeringsselskab; egenkapitalinve-
storen kan påtage sig en vis ledelseskontrol og kan få del i overskuddet. In-
strumenterne kan omfatte venturekapital eller risikovillig kapital (startkapital). 
Afkastet afhænger af virksomhedens vækst og rentabilitet, og det indtjenes, 
når investoren sælger sin andel af virksomheden til en anden investor (’ud-
gang’), eller via en børsintroduktion (IPO). Relevansen af egenkapital er mest 
sandsynlig i forbindelse med aktiviteter med højere risiko, såsom byggepro-
jekter eller indgreb (som tunneller eller broer), hvor omkostningerne er delvist 
dækket af vejafgifter.

Finansieringsinstrumenter kan også blive tilbudt i kombination med tilskud. Det er 
ofte nødvendigt at forbedre projekters investeringsparathed som en forudsætning 
for at tiltrække investeringsfonde. Rådgivning og anden støtte kan finansieres gen-
nem tilskud fra SF.

Finansieringsinstrumenter, medfinansieret af SF, kan bidrage til den langsigtede 
udvikling af medlemsstater, der er omfattet af Samhørighedsfonden ved at støtte 
projekter på områder, hvor investeringsniveauet ofte ikke har været optimalt samt 
stimulere udviklingen af kommercielt levedygtige projekter og derved skabe nye 
markedsmuligheder. De kan også skabe muligheder for investorer og finansielle 
formidlere. 
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Adgang til finansiering har typisk været dyrere og vanskeligere i mindre udviklede 
medlemsstater. Imidlertid kan nogle projekter blive mere attraktive investeringer 
på grund af den offentlige sektors deltagelse i finansieringsinstrumenter og den 
medfølgende risikodeling.
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Få flere oplysninger

Få mere information om finansieringsinstrumenter og samhørighedspolitik:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/financial_instruments_en.pdf

Få en reference-guide til forvaltningsmyndigheder om finansieringsinstrumenter 
i ESIF programmer: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf

Få information om ex-ante evalueringsmetoden for finansieringsinstrumenter: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/

Link til “fi-compass” hjemmesiden, platformen for rådgivning om 
finansieringsinstrumenter under ESIF:
http://www.fi-compass.eu/

Link til de europæiske strukturfonde og investeringsfondes lovgivning:
http://ec.europa.eu/regional_policy/da/information/legislation/regulations/

Få mere information om Samhørighedsfondens forordning:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1300
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