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EU Ø-facilitet NESOI
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• H2020 projekt

• Varighed: 2019-2023

• NESOI tilbyder teknisk 

assistance til støtte for 

projekter omkring ren 

energi på øer i EU og 

letter deres adgang til 

finansiering.
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NESOI-proces
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Trin for NESOI-modtagere
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FORBEREDELSE 
AF PROJEKTET-

HELPDESK 
ANSØGNING

EVALUERING AF 
RESULTATER 

UNDERSKRI-
VELSE AF 

KONTRAKT

TEKNISK 
ASSISTANCE 
TILSKUD + 

RÅDGIVNING

1 2 4 53
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NESOI Teknisk Assistance
Aktiviteter omkring teknisk assistance finansieret via tilskud og rådgivning leveret 
af NESOI vil altid blive kombineret og iværksat samlet (input-output)
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Første runde af NESOI open call
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117 ansøgninger indgivet

Okt. 2020 til

Dec. 2020

DATOER

ANSØGNINGER

14 EU-lande

100+ øer

VALGTE PROJEKTER

fra

repræsenterende

28 valgte projekter

10 EU-lande 24 øer

fra repræsenteren
de

+ 14 projekter valgt 

fra reservelisten



Projekter valgt i første runde
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Projekter valgt i første runde

https://www.nesoi.eu/content/nesoi-1st-open-call-results
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Projekter valgt i første runde

https://www.nesoi.eu/content/projects-briefs
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Ansøgning og struktur

ÅBNING AF INDKALDELSE

OKTOBER 2021 -

JANUAR 2022

- Anden indkaldelse okt. 2021

- NESOI web (www.nesoi.eu)

- Komplet ansøgning

- Ansøgningsskema: 

teknisk + økonomisk

- Støttedokumenter…

- Ansøgningsskema skabelon

- Ansøgningsretningslinjer

- Kvalifikationskontrol

- Helpdesk

GEM DATOERNE:

Åbning: 29. oktober 2021

Lukning: 21. januar 2022

http://www.nesoi.eu
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• Oplysninger for ansøgere

• Projektbeskrivelse (indikativ)

- Aktiviteter der skal 

finansieres

- Ansøgt støtte

- Maks. beløb 60.000

- Teknisk/juridisk assistance

- Implementering

- Effekt

- Størrelse af investeringen
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KEND ANSØGNINGSFORMATET: Hvordan kan jeg 

indgive ansøgning til NESOI Open Call?

Sådan forbereder du dit forslag

19
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KEND KVALIFIKATIONSKRITERIERNE: Kan jeg deltage 

i NESOI open call?

KEND EVALUERINGSKRITERIERN: Hvordan kan jeg 

lykkes med at få finansiering fra NESOI Open Call?



Kvalifikationskritereir
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Hvad er kvalifikationskriterierne for at komme i betragtning til

NESOI’s specifikke projektstrukturering Teknisk Assistance?

NESOI Guidelines for ansøgning omfatter the "Definition af kvalifikations-

forudsætninger" skal beskrive de forudsætninger, som projekter og deres

ophavsmænd skal opfylde for at være kvalificerede til NESOI-støtte.

Formålet med NESOI var at definere mål og gennemskuelige kvalifikations-

kriterier, så antallet af dem holdes på et minimum, der sikrer forslagenes kvalitet

og overensstemmelse med EU-målene for reduktion af CO2-udledning på øerne.

De kvalifikationsforudsætninger, der præsenteres i dokumentet, er blevet identi-

ficeret gennem en drøftelse bland NESOI-konsortiets medlemmer og takket være

en løbende dialog med Europakommissionen.



Kvalifikationskritereir

21

Introduktion 

til NESOI 

open call

Projekter, der 
allerede er 

valgt af NESOI

Sådan indgives 
ansøgning til 
NESOI open 

call

Kvalifikations-
og 

evalueringskri
terier

NESOI 
helpdesk

Hvad er kvalifikationskriterierne for at komme i betragtning til

NESOI’s specifikke projektstrukturering Teknisk Assistance?

#1 – Støttegrænse op til en maksimumgrænse på 60.000 € i form af tilskud og 60.000 € i form af teknisk og

økonomisk støtte fra NESOI-partnere

#2 – Geografisk placering af indsatsen skal være H2020-kvaklificerfede lande (inklusive Storbritannien,

OCTA, Tilknyttede lande) og øer med et maksimumareal på 30.000 km2

#3 – Berettigede modtagere: offentlige og private juridiske enheder

#4 – Type af projekter: projekt relateret til energiomstilling, liste tilgængelig uden udelukkelse af

yderligere mulige

#5 – Tidsplan – før september 2023

#6 – Effekt – Minimum størrelse påkrævet, med en effekt på relevante energiomstillingsområder (dvs.

primære energibesparelser, reduktion af GHG-emissioner, forbedring of lokale miljøbetingelser,

formindskelse af energifattigdom)

#Mere – Overensstemmelse med EU-standarder, legitimitet, sprog og fremlæggelsessystem, ingen

interessekonflikter



Eksklusionskriterier
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Formålet med NESOI er at præsentere mål og gennemskuelige 
udvælgelseskriterier, så antallet af dem holdes på et minimum, der 
sikrer forslagenes kvalitet og overensstemmelse med EU-målene for 
reduktion af CO2-udledning på øerne.

Udvælgelseskriterierne sigter mod at muliggøre en fair vurdering af 
projekterne og at skabe en konkurrencedygtig tildeling af de 
tilgængelige ressourcer for at belønne det mest meningsfyldte og 
effektive projekt inden for rammerne af energiomstilling.



Evalueringskriterier
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Der vil blive evalueret fire 
makroområder:

Projektpræsentationen skal give 
evalueringspersonerne mulighed for at forstå dets 
rækkevidde og begrænsninger

3.

4. Projektgennemførelse 
og NESOI-støtte

Berettiget modtager og 
øens økosystem

Forslaget skal angive, hvilke energiomstillingsområder 
der sigtes mod, samt kvantificere projektets indvirkning 
under forskellige perspektiver.

Forslaget skal angive, hvem der er de relevante 
involverede aktører i projektet, for at garantere et 
vellykket resultat

Den støtte, der anmodes om, skal præsenteres i en 
sammenhængende tidsplan samt med de vigtigst trin 
for gennemførelsen 

Projektbeskrivelse og 
hovedtræk

1.

2. Projektindvirkninger



Evalueringskriterier
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1 – Dårligt Kriterierne er utilstrækkeligt opfyldt, eller der alvorlige svage 

bestanddele

2 – Nogenlunde 

3 – Godt

4 – Fremragende 

5 – Virkelig godt

Forslaget opfylder kriterierne godt nok, men der er en række mangler

Forslaget opfylder i det store og hele kriterierne, men rummer

betydelige svagheder

Forslaget opfylder kriterierne godt nok, men der er nogle få mangler

Forslaget opfylder på fremragende vis alle relevante aspekter af

kriterierne. Eventuelle mangler er ubetydelige

Hver enkelt del af forslaget vil blive tildelt points fra 1 til 5 (med 0,5-trin):



Evalueringskriterier
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FORSLAGSSTRUKTUR

• Oversigt over forslag

• Vigtigste dele af forslaget

1. Projektkoncept og -beskrivelse og hovedtræk

2. Projektindvirkninger

3. Berettiget modtager og øens økosystem

4. Projektgennemførelse og NESOI-støtte

• Bilag

ONLINE-PLATFORM TIL ANSØGNINGEN

KUN FORSLAG SKREVET PÅ ENGELSK KAN GODKENDES 
(bilag kan accepteres på lokalt sprog)

Minimumresultat pr. del: 

2/5

Minimum samlet score: 

12/22



Evalueringskriterier - Bonusser
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Udover pointene, kan hver enkelt evalueringsperson tildele det enkelte forslag en eller 

flere "bonusser", som tages i betragtning ved den endelige fordeling

Disse bonusser er relateret til følgende emner:

➢ Innovation, skal tildeles, dersom den foreslåede tekniske løsning i 

betydelig grad overstiger det aktuelle tekniske niveau i lokal 

sammenhæng;

❑ Gentagelighed, tildeles, dersom forslaget viser et betydeligt potentiale for gentagelse 

på andre øer eller på fastlandet;

❑ Øhav, tildeles, dersom det foreslåede tiltag er relateret ikke til en enkelt ø, men til flere 

øer i samme øhav

❑ Kvaliteten af støttedokumenterne, tildeles, dersom ansøgeren kan vedlægge god 

dokumentation som bevis på projektet samlede as kvalitet med hensyn til gennemførlighed, 

bæredygtighed, finansieringsmulighed, overholdelse af love og regler etc.
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NESOI Helpdesk introduktion 
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De europæiske øers facilitet NESOI Helpdesk er et centraliseret 

værktøj, som du kan bruge til at stille spørgsmål, du måtte have i 

forbindelse med det kommende open call

Værktøjet er baseret på et billetsystem, som giver dig mulighed for 

at stillet et spørgsmål og modtage support på et af følgende syv 

sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Græsk og Kroatisk.

Trinnene til adgang og brug af Helpdesk er følgende:
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Sådan anvendes Helpesk 
TRIN 1: Gå til www.nesoi.eu > Open Calls > 2nd Call > «Helpdesk»

(direkte link: http://jira-projects.iti.gr:8000/nesoi-ticketing/login.php )
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Sådan anvendes Helpdesk 

TRIN 2: Opret en konto
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Sådan anvendes Helpdesk 
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Sådan anvendes Helpdesk 

TRIN 3: Kontroller din E-mail (inklusive spam-mappen)
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Sådan anvendes Helpdesk 

TRIN 4: Aktivér din konto
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Sådan anvendes Helpdesk 

TRIN 5: Log ind med dine oplysninger
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Sådan anvendes Helpdesk 

TRIN 6: Åbn en ny billet
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Sådan anvendes Helpdesk 

TRIN 7: Indtast in dit spørgsmål og klik på "Create Ticket"
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Sådan anvendes Helpdesk 

TRIN 8: Kontroller dine billetter / din E-mail for svar
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Dette projekt har modtaget tilskud fra EU's Horizon 2020

forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale Nr. 864266

Tak for din deltagelse!

Der vil blive afholdt et mere detaljeret webinar 

om Kapacitetsopbygning den 15. november, husk 

at tilmelde dig!


