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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/856 

av 26. februar 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til driften av innovasjonsfondet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Unionen og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a nr. 8 fjerde 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør fastsettes nærmere regler for driften av innovasjonsfondet, idet det tas hensyn til erfaringene fra NER300-

programmet som er opprettet i henhold til direktiv 2003/87/EF og gjennomført på grunnlag av kommisjonsbeslutning 

2010/670/EU(2); det bør særlig tas hensyn til konklusjonene i Revisjonsrettens rapport(3). 

2) For å dekke den lavere lønnsomheten og den høyere teknologiske risikoen ved de støtteberettigede prosjektene 

sammenlignet med konvensjonell teknologi bør en betydelig del av innovasjonsfondets finansiering gis i form av 

tilskudd. Det bør derfor fastsettes nærmere regler for utbetaling av tilskudd. 

3) Ettersom risikoen og lønnsomheten ved støtteberettigede prosjekter kan variere mellom ulike sektorer og virksomheter 

og også kan utvikle seg over tid, bør det tillates at en del av innovasjonsfondets støtte gis gjennom bidrag til blandings-

finansiering i henhold til Unionens investeringsstøtteordning samt i andre former som er fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046(4) («finansforordningen»). 

4) Det er hensiktsmessig å vurdere forskjellen mellom de samlede kostnadene ved et støtteberettiget prosjekt og de 

samlede kostnadene ved et tilsvarende prosjekt som bruker konvensjonell teknologi, som relevante kostnader i 

forbindelse med finansiering gjennom innovasjonsfondet. For å unngå en for stor administrativ byrde for småskala-

prosjekter og for å imøtekomme de særlige vanskelighetene med å oppnå finansiering for disse prosjektene bør 

imidlertid de relevante kostnadene ved et småskalaprosjekt være de samlede investeringsutgiftene for et slikt prosjekt. 

5) Med sikte på å stille tilstrekkelige økonomiske midler til rådighet for de støtteberettigede prosjektene til rett tid bør 

utbetalingen av tilskudd bygge på milepæler som skal nås. For alle prosjekter bør milepælene omfatte inngåelse av 

bindende avtale om finansiering, og igangsetting. Ettersom noen prosjekter kan kreve at støtten utbetales på et annet 

tidspunkt, bør det være mulig å fastsette ytterligere milepæler i avtaledokumentene. 

6) For å øke sannsynligheten for at prosjektene skal lykkes, bør det være mulig å utbetale en del av tilskuddet før et 

prosjekt settes i gang. Utbetalingen av tilskudd bør i prinsippet begynne når det inngås bindende avtale om finansiering, 

og fortsette under utviklingen og driften av prosjektet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 28.5.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/670/EU av 3. november 2010 om fastsettelse av kriterier og tiltak for finansiering av kommersielle 

demonstrasjonsprosjekter med miljømessig sikker fangst og geologisk lagring av CO2 som mål, samt demonstrasjonsprosjekter for 

nyskapende teknologi for fornybar energi i henhold til ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet fastsatt ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39). 

(3) Spesialrapport nr. 24/2018 av 5. september 2018: «Demonstrating carbon capture and storage and innovative renewables at commercial 

scale in the EU: intended progress not achieved in the past decade», tilgjengelig på Revisjonsrettens nettsted på 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_EN.pdf 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 18. juli 2018 om finansielle regler for Unionens alminnelige budsjett, 

om endring av forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 

nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og beslutning nr. 541/2014/EU og om oppheving av forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 (EUT L 193 av 30.7.2018, s. 1). 
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7) Størstedelen av støtten fra innovasjonsfondet bør avhenge av den verifiserte mengden klimagassutslipp som 

unngås. Dersom mengden klimagassutslipp som unngås, er betydelig mindre enn planlagt, bør det føre til reduksjon og 

tilbakebetaling av det støttebeløpet som avhenger av at denne mengden klimagassutslipp unngås. Ordningen med 

reduksjon og tilbakebetaling bør imidlertid være fleksibel nok til å ta hensyn til hvor nyskapende prosjekter som mottar 

støtte fra innovasjonsfondet, er. 

8) Tilskudd gjennom innovasjonsfondet bør gis på grunnlag av en konkurransebasert utvelgingsprosess, gjennom 

forslagsinnbydelser. For å redusere den administrative byrden for prosjektsøkere bør det fastsettes en søknadsprosedyre 

i to trinn som består av en interessetegning og en fullstendig søknad. 

9) Prosjekter som søker om støtte fra innovasjonsfondet, bør vurderes på grunnlag av kvalitative og kvantitative kriterier. 

Kombinasjonen av disse kriteriene bør sikre at prosjektvurderingen er fullstendig når det gjelder prosjektets 

teknologiske og forretningsmessige potensial. For å sikre rettferdig og berettiget utvelging bør prosjekter velges på 

grunnlag av de samme utvelgingskriteriene, men først vurderes og rangeres i forhold til andre prosjekter i samme sektor 

og deretter i forhold til prosjekter på tvers av sektorer. 

10) Prosjekter der planlegging, forretningsmodell og finansiell og juridisk struktur ikke synes å være tilstrekkelig moden, 

særlig dersom de mangler støtte fra de berørte medlemsstatene eller ikke har de nødvendige nasjonale tillatelsene, bør 

ikke velges til å motta støtte fra innovasjonsfondet. Slike prosjekter kan likevel være lovende. Det bør derfor være mulig 

å gi utviklingsstøtte til disse prosjektene. Prosjektutviklingsstøtte bør særlig være til nytte for småskalaprosjekter og 

prosjekter i medlemsstater med lavere inntektsnivå for å bidra til en geografisk balansert fordeling av støtten fra 

innovasjonsfondet. 

11) Det er viktig at støtten fra innovasjonsfondet har en geografisk balansert fordeling. For å hindre en situasjon der enkelte 

medlemsstater ikke mottar tilstrekkelig støtte, bør det være mulig å fastsette ytterligere utvelgingskriterier som tar sikte 

på å oppnå geografisk balanse i neste forslagsinnbydelse eller senere forslagsinnbydelser. 

12) Kommisjonen skal sikre at innovasjonsfondet gjennomføres. Kommisjonen bør imidlertid ha mulighet til å delegere 

noen av gjennomføringstiltakene, for eksempel organiseringen av forslagsinnbydelser, forhåndsutvelging av prosjekter 

eller avtalefestet tilskuddsforvaltning, til gjennomføringsorganer. 

13) Inntektene fra innovasjonsfondet, herunder inntektene fra kvotene som det knyttes en pengeverdi til på den felles 

auksjonsplattformen i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010(5), bør forvaltes i samsvar med målene i 

direktiv 2003/87/EF. Kommisjonen bør derfor utføre denne oppgaven selv og ha mulighet til å delegere oppgaven til 

Den europeiske investeringsbank. 

14) Kommisjonen bør anvende ulike regler avhengig av hvordan innovasjonsfondet gjennomføres. Dersom innovasjons-

fondet gjennomføres gjennom direkte forvaltning, bør bestemmelsene i denne forordningen være helt i samsvar med 

bestemmelsene i finansforordningen. 

15) Medlemsstatene bør spille en viktig rolle i gjennomføringen av innovasjonsfondet. Kommisjonen bør særlig rådføre seg 

med medlemsstatene om viktige beslutninger for gjennomføringen og om utviklingen av innovasjonsfondet. 

16) Innovasjonsfondet bør gjennomføres i samsvar med prinsippene for sunn økonomistyring som er fastsatt i finans-

forordningen. 

17) Det bør fastsettes klare ordninger for rapportering, ansvarlighet og finanskontroll for å sikre at Kommisjonen får 

fullstendige opplysninger til rett tid om framdriften for prosjekter som mottar støtte fra innovasjonsfondet, at organene 

som forvalter innovasjonsfondet, anvender prinsipper for sunn økonomistyring, og at medlemsstatene underrettes til rett 

tid om gjennomføringen av innovasjonsfondet.  

  

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av 

utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordningen fastsettes nærmere regler som utfyller direktiv 2003/87/EF med hensyn til 

a) driftsmålene for innovasjonsfondet opprettet ved artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF, 

b) formene for støtte som gis gjennom innovasjonsfondet, 

c) prosedyren for å søke om støtte fra innovasjonsfondet, 

d) prosedyren og kriteriene for utvelging av prosjekter som kan få støtte fra innovasjonsfondet, 

e) utbetaling av støtte fra innovasjonsfondet, 

f) forvaltningen av innovasjonsfondet, 

g) rapportering, overvåking, vurdering, kontroll og offentliggjøring som gjelder driften av innovasjonsfondet. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «inngåelse av bindende avtale om finansiering» det tidspunktet i prosjektets utviklingssyklus der alle prosjekt- og 

finansieringsavtaler er undertegnet, og alle nødvendige vilkår i dem er oppfylt, 

2) «igangsetting» det tidspunktet i prosjektets utviklingssyklus der alle elementer og systemer som kreves for driften av 

prosjektet, er blitt utprøvd, og der virksomhet som fører til at klimagassutslipp unngås på en effektiv måte, er igangsatt, 

3) «småskalaprosjekt» et prosjekt der de samlede investeringsutgiftene ikke overstiger 7 500 000 euro. 

Artikkel 3 

Praktiske mål 

Innovasjonsfondet skal ha følgende praktiske mål: 

a) Å støtte prosjekter som framviser svært nyskapende teknologi, prosesser eller produkter, som er tilstrekkelig modne og har 

et betydelig potensial til å redusere klimagassutslipp. 

b) Å tilby økonomisk støtte som er tilpasset markedsbehovene og risikoprofilene til støtteberettigede prosjekter, og samtidig 

tiltrekke ytterligere offentlige og private midler. 

c) Å sikre at innovasjonsfondets inntekter forvaltes i samsvar med målene i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 4 

Former for støtte fra innovasjonsfondet 

Innovasjonsfondet kan gi følgende former for støtte til prosjektet: 

a) Tilskudd. 

b) Bidrag til blandingsfinansiering av virksomhet i henhold til Unionens investeringsstøtteordning. 

c) Dersom det er nødvendig for å nå målene i direktiv 2003/87/EF, andre former for finansiering fastsatt i forordning (EU, 

Euratom) 2018/1046 («finansforordningen»), særlig priser og innkjøp.  
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KAPITTEL II 

Særlige bestemmelser om tilskudd 

Artikkel 5 

Relevante kostnader 

1. Ved anvendelsen av artikkel 10a nr. 8 tredje ledd fjerde punktum i direktiv 2003/87/EF er de relevante kostnadene de 

tilleggskostnadene som belastes prosjektsøkeren som følge av anvendelsen av den nyskapende teknologien som brukes for å 

redusere eller unngå klimagassutslipp. De relevante kostnadene skal beregnes som differansen mellom det beste estimatet for de 

samlede investeringsutgiftene, netto nåverdi av driftskostnader og fordeler i løpet av ti år etter at prosjektet er satt i gang, 

sammenlignet med resultatet av samme beregning for en konvensjonell produksjon med samme kapasitet i form av effektiv 

produksjon av det aktuelle sluttproduktet. 

Dersom det ikke finnes konvensjonell produksjon som nevnt i første ledd, er de relevante kostnadene det beste estimatet for de 

samlede investeringsutgiftene og netto nåverdi av driftskostnader og fordeler i løpet av ti år etter at prosjektet er satt i gang. 

2. De relevante kostnadene ved et småskalaprosjekt er prosjektets samlede investeringsutgifter. 

Artikkel 6 

Utbetaling av tilskudd 

1. Støtten fra innovasjonsfondet skal utbetales i form av et tilskudd når de forhåndsfastsatte milepælene nås. 

2. For alle prosjekter skal milepælene nevnt i nr. 1 bygge på prosjektets utviklingssyklus og minst utgjøre følgende: 

a) Inngåelse av bindende avtale om finansiering. 

b) Igangsetting. 

3. Det kan fastsettes ytterligere spesifikke milepæler i avtaledokumentene, idet det tas hensyn til teknologien som er tatt i 

bruk, og de særlige omstendighetene i sektoren eller sektorene der den brukes. 

4. Inntil 40 % av den samlede støtten fra innovasjonsfondet til et bestemt prosjekt, herunder prosjektutviklingsstøtte, skal 

utbetales når det inngås bindende avtale om finansiering, eller når en spesifikk milepæl nås, før det inngås bindende avtale om 

finansiering, dersom en slik milepæl er fastsatt i samsvar med nr. 3. 

5. Dersom den samlede støtten fra innovasjonsfondet til et bestemt prosjekt ikke er utbetalt i samsvar med nr. 4, skal dette 

beløpet utbetales etter at det er inngått bindende avtale om finansiering. Det kan utbetales delvis før prosjektet settes i gang, og i 

årlige delbetalinger etter at prosjektet er satt i gang. 

6. Ved anvendelsen av nr. 4 og 5 i denne artikkelen omfatter den samlede støtten fra innovasjonsfondet til et bestemt 

prosjekt støtten fra innovasjonsfondet som dette prosjektet har fått i form av prosjektutviklingsstøtte i samsvar med artikkel 13. 

Artikkel 7 

Alminnelige regler for tilbakebetaling 

1. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at innovasjonsfondets finansielle interesser beskyttes ved gjennom-

føringen av virksomhet som er finansiert i henhold til denne forordningen, gjennom forebyggende tiltak mot bedrageri, 

korrupsjon og annen ulovlig virksomhet, gjennom effektive kontroller og, dersom det avdekkes uregelmessigheter, gjennom 

tilbakebetaling av urettmessig utbetalte beløp og eventuelt gjennom administrative og økonomiske sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. 

2. Tilbakebetalingen skal gjennomføres i samsvar med finansforordningen. 

3. Begrunnelsen for tilbakebetaling og framgangsmåtene for tilbakebetaling skal angis nærmere i avtaledokumentene.  
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Artikkel 8 

Særlige regler for tilbakebetaling 

1. Hvor mye av støtten fra innovasjonsfondet som utbetales i samsvar med artikkel 6 nr. 5 etter at det er inngått bindende 

avtale om finansiering, avhenger av mengden klimagassutslipp som unngås, verifisert på grunnlag av årsrapporter som 

prosjektsøkeren framlegger i en periode på mellom tre og ti år etter at prosjektet er satt i gang. Den endelige årsrapporten som 

prosjektsøkeren framlegger, skal inneholde opplysninger om den samlede mengden klimagassutslipp som er unngått i hele 

rapporteringsperioden. 

2. Dersom den samlede mengden klimagassutslipp som er unngått i hele rapporteringsperioden, er lavere enn 75 % av den 

samlede mengden klimagassutslipp som skulle unngås etter planen, skal beløpet som er utbetalt eller skal utbetales til 

prosjektsøkeren i samsvar med artikkel 6 nr. 5, tilbakebetales eller reduseres i samsvar med dette. 

3. Dersom prosjektet ikke settes i gang innen den forhåndsfastsatte fristen eller prosjektsøkeren ikke kan dokumentere at 

klimagassutslipp faktisk er unngått, skal beløpet som er utbetalt etter at det er inngått bindende avtale om finansiering i samsvar 

med artikkel 6 nr. 5, tilbakebetales i sin helhet. 

4. Dersom situasjonene nevnt i nr. 2 og 3 oppstår på grunn av ekstraordinære omstendigheter som ligger utenfor 

prosjektsøkerens kontroll og prosjektsøkeren dokumenterer prosjektets potensial til å unngå klimagassutslipp utover den 

rapporterte mengden, eller dersom prosjektsøkeren dokumenterer at prosjektet kan oppnå betydelige fordeler i form av 

lavkarboninnovasjon, kan Kommisjonen beslutte ikke å anvende ordningen for tilbakebetaling som er fastsatt i nr. 2 og 3. 

5. Begrunnelsen for tilbakebetaling og framgangsmåtene for tilbakebetaling skal angis nærmere i avtaledokumentene. 

6. Reglene angitt i nr. 3 og 4 i denne artikkelen berører ikke de alminnelige reglene for tilbakebetaling som er fastsatt i 

artikkel 7. 

Artikkel 9 

Forslagsinnbydelser 

1. Prosjektsøkerne skal oppfordres til å søke om støtte fra innovasjonsfondet gjennom åpne forslagsinnbydelser utstedt av 

Kommisjonen. 

Før Kommisjonen vedtar en beslutning om å utstede en forslagsinnbydelse, skal den rådføre seg med medlemsstatene om 

utkastet til beslutning. 

2. Kommisjonens beslutning om å utstede en forslagsinnbydelse skal omfatte minst følgende opplysninger: 

a) Innovasjonsfondets samlede støttebeløp som er tilgjengelig for innbydelsen. 

b) Innovasjonsfondets høyeste støttebeløp som er tilgjengelig for prosjektutviklingsstøtte. 

c) Typer av prosjekter eller sektorer som oppfordres til å søke. 

d) En beskrivelse av søknadsprosedyren og en detaljert liste over opplysninger og dokumentasjon som skal framlegges i hvert 

trinn av søknadsprosedyren. 

e) Detaljerte opplysninger om utvelgingsprosedyren, herunder metoden for vurdering og rangering. 

f) Reglene for særlige søknads- og utvelgingsprosedyrer dersom slike anvendes for småskalaprosjekter i samsvar med 

artikkel 10 nr. 4 og artikkel 12 nr. 6. 

g) Den eventuelle delen av det samlede støttebeløpet fra innovasjonsfondet som er tilgjengelig for innbydelsen, som 

Kommisjonen har avsatt til småskalaprosjekter. 

h) Eventuelle ytterligere utvelgingskriterier med sikte på å oppnå en geografisk balansert fordeling av støtten fra innovasjons-

fondet som anvendes i samsvar med artikkel 11 nr. 2.  
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Artikkel 10 

Søknadsprosedyre 

1. Gjennomføringsorganet skal samle inn søknadene og organisere søknadsprosedyren i to etterfølgende trinn: 

a) Interessetegning. 

b) Fullstendig søknad. 

2. Ved interessetegningen skal prosjektsøkeren framlegge en beskrivelse av prosjektets viktigste egenskaper i samsvar med 

kravene angitt i den relevante forslagsinnbydelsen, herunder en beskrivelse av prosjektets effektivitet, grad av nyskaping og 

modenhetsgrad som angitt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a), b) og c). 

3. I den fullstendige søknaden skal prosjektsøkeren framlegge en detaljert beskrivelse av prosjektet og alle underlags-

dokumenter, herunder planen for kunnskapsdeling. 

4. En forenklet søknadsprosedyre kan anvendes for småskalaprosjekter. 

Artikkel 11 

Utvelgingskriterier 

1. Utvelgingen av prosjekter som skal motta støtte fra innovasjonsfondet, skal bygge på følgende kriterier: 

a) Prosjektenes effektivitet når det gjelder potensial for å unngå klimagassutslipp, dersom det er relevant, sammenlignet med 

referanseverdiene nevnt i artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF. 

b) Prosjektenes grad av nyskaping sammenlignet med det nåværende utviklingstrinn i teknikken. 

c) Prosjektenes modenhetsgrad når det gjelder planlegging, forretningsmodell, finansiell og juridisk struktur samt utsikter til å 

inngå en bindende avtale om finansiering innen en forhåndsfastsatt periode på høyst fire år etter beslutningen om tildeling 

av støtte. 

d) Prosjektenes tekniske potensial og markedspotensial for utbredt anvendelse eller reproduksjon eller for framtidige 

kostnadsreduksjoner. 

e) Prosjektenes effektivitet når det gjelder relevante kostnader minus eventuelle bidrag til disse kostnadene fra prosjekt-

søkeren, dividert med den samlede forventede mengden klimagassutslipp som skal unngås, eller energi som skal produseres 

eller lagres, eller CO2 som skal lagres, i de ti første driftsårene. 

2. Ytterligere kriterier med sikte på å oppnå en geografisk balansert fordeling av støtten fra innovasjonsfondet kan også 

anvendes ved utvelging av prosjekter. 

Artikkel 12 

Utvelgingsprosedyre 

1. På grunnlag av søknadene som er mottatt i interessetegningen, skal gjennomføringsorganet for hvert prosjekt vurdere om 

det er støtteberettiget i samsvar med artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF. Gjennomføringsorganet skal deretter fortsette med 

å velge ut støtteberettigede prosjekter i samsvar med nr. 2 og 3 i denne artikkelen. 

2. På grunnlag av søknadene som er mottatt i interessetegningen, skal gjennomføringsorganet utarbeide en liste over 

prosjekter som oppfyller utvelgingskriteriene fastsatt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a), b) og c), og skal oppfordre prosjektsøkerne 

til å inngi en fullstendig søknad. 

Dersom gjennomføringsorganet konkluderer med at et prosjekt oppfyller utvelgingskriteriene fastsatt i artikkel 11 nr. 1 

bokstav a) og b), men ikke oppfyller kriteriet fastsatt i artikkel 11 nr. 1 bokstav c), skal gjennomføringsorganet vurdere om 

prosjektet har potensial til å oppfylle alle utvelgingskriteriene dersom det videreutvikles. Dersom prosjektet har slikt potensial, 

kan gjennomføringsorganet tildele det berørte prosjektet prosjektutviklingsstøtte eller, dersom Kommisjonen gjennomfører 

denne oppgaven, foreslå for Kommisjonen å tildele prosjektet prosjektutviklingsstøtte. 

3. På grunnlag av den fullstendige søknaden som er mottatt i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen, skal gjennomførings-

organet fortsette med prosjektvurderingen og -rangeringen på grunnlag av alle utvelgingskriteriene fastsatt i artikkel 11.  

I forbindelse med denne vurderingen skal gjennomføringsorganet sammenligne prosjektene med prosjekter i samme sektor samt 

med prosjekter i andre sektorer, og skal utarbeide en liste over forhåndsutvalgte prosjekter.  
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4. Listen over forhåndsutvalgte prosjekter nevnt i nr. 3 og, dersom det er relevant, forslaget nevnt i nr. 2 annet ledd skal 

meddeles Kommisjonen og skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) En bekreftelse på at kriteriene for å være støtteberettiget og valgt er oppfylt. 

b) Opplysninger om vurdering og rangering av prosjektene. 

c) Samlede prosjektkostnader og relevante kostnader nevnt i artikkel 5 i euro. 

d) Den samlede støtten som det søkes om fra innovasjonsfondet, i euro. 

e) Den forventede mengden klimagassutslipp som skal unngås. 

f) Den forventede mengden energi som skal produseres eller lagres. 

g) Den forventede mengden CO2 som skal lagres. 

h) Opplysninger om den juridiske formen av innovasjonsfondets støtte som prosjektsøkeren har søkt om. 

5. På grunnlag av opplysningene som er meddelt i henhold til nr. 4 i denne artikkelen, skal Kommisjonen etter samråd med 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 21 nr. 2 treffe beslutning om tildeling av støtte til de utvalgte prosjektene og, dersom 

det er relevant, utarbeide en reserveliste. 

6. En særlig utvelgingsprosedyre kan anvendes for småskalaprosjekter. 

Artikkel 13 

Prosjektutviklingsstøtte 

1. Etter å ha rådspurt medlemsstatene i samsvar med artikkel 21 nr. 2 bokstav c) skal Kommisjonen fastsette det høyeste 

beløpet fra innovasjonsfondet som er tilgjengelig for prosjektutviklingsstøtte. 

2. Prosjektutviklingsstøtten skal tildeles av Kommisjonen eller av gjennomføringsorganet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i 

form av et tilskudd. 

3. Følgende virksomhet kan finansieres ved hjelp av prosjektutviklingsstøtte: 

a) Forbedring og utvikling av prosjektdokumentasjon eller deler av prosjektets utforming med sikte på å sikre at prosjektet har 

en tilstrekkelig modenhetsgrad. 

b) Vurdering av prosjektets gjennomførbarhet, herunder tekniske og økonomiske undersøkelser. 

c) Rådgivning om prosjektets finansielle og juridiske struktur. 

d) Kapasitetsbygging for prosjektsøkeren. 

4. Ved tildeling av prosjektutviklingsstøtte er de relevante kostnadene alle kostnader knyttet til prosjektutvikling. 

Innovasjonsfondet kan finansiere inntil 100 % av de relevante kostnadene. 

KAPITTEL III 

Særlige bestemmelser om innovasjonsfondets andre former for støtte enn tilskudd 

Artikkel 14 

Støtte fra innovasjonsfondet gjennom bidrag til blandingsfinansiering i henhold til Unionens investeringsstøtteordning 

1. Dersom Kommisjonen beslutter å utbetale støtten fra innovasjonsfondet gjennom bidrag til blandingsfinansiering i 

henhold til Unionens investeringsstøtteordning, skal støtten fra innovasjonsfondet tildeles i samsvar med reglene for Unionens 

investeringsstøtteordning. Det skal imidlertid vurderes om prosjektene er støtteberettiget, i samsvar med artikkel 10a nr. 8 i 

direktiv 2003/87/EF. 

2. Etter å ha rådspurt medlemsstatene skal Kommisjonen vedta en beslutning som angir hvorvidt bidraget til 

blandingsfinansieringen utgjør støtte som ikke skal betales tilbake, eller støtte som skal betales tilbake, eller begge deler, og 

angi hvor mye av støtten fra innovasjonsfondet som er tilgjengelig for utbetaling gjennom Unionens investeringsstøtteordning.  
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Artikkel 15 

Støtte fra innovasjonsfondet i en annen form som er fastsatt i finansforordningen 

1. Dersom Kommisjonen beslutter å utbetale støtten fra innovasjonsfondet i en annen form som er fastsatt i finans-

forordningen, i stedet for som tilskudd, skal Kommisjonen etter samråd med medlemsstatene vedta en beslutning som angir 

hvor mye av støtten fra innovasjonsfondet som er tilgjengelig for utbetaling i denne formen, samt reglene for søknad om slik 

støtte, utvelging av prosjekter og utbetaling av støtten. 

2. Prosjekter som mottar støtte fra innovasjonsfondet i henhold til denne artikkelen, skal overholde Unionens 

statsstøtteregler. 

KAPITTEL IV 

Styringsprinsipper 

Artikkel 16 

Gjennomføring av innovasjonsfondet 

1. Kommisjonen skal gjennomføre innovasjonsfondet gjennom direkte forvaltning i samsvar med relevante bestemmelser i 

artikkel 125–153 i finansforordningen eller gjennom indirekte forvaltning via organer nevnt i artikkel 62 nr. 1 bokstav c) i 

finansforordningen. 

2. Kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføringen av innovasjonsfondet, herunder administrasjons- og forvalt-

ningskostnader, skal finansieres gjennom innovasjonsfondet. 

Artikkel 17 

Utpeking av gjennomføringsorganer 

1. Dersom Kommisjonen beslutter å delegere visse oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av innovasjonsfondet til et 

gjennomføringsorgan, skal Kommisjonen vedta en beslutning om utpeking av et slikt gjennomføringsorgan. 

Kommisjonen og det utpekte gjennomføringsorganet skal inngå en avtale som fastsetter de særlige vilkårene for gjennom-

føringsorganets utførelse av sine oppgaver. 

2. Dersom Kommisjonen gjennomfører innovasjonsfondet gjennom direkte forvaltning og beslutter å delegere visse 

gjennomføringsoppgaver til et gjennomføringsorgan, skal Kommisjonen utpeke et utøvende organ som gjennomføringsorgan. 

3. Når Kommisjonen gjennomfører innovasjonsfondet gjennom indirekte forvaltning, skal Kommisjonen utpeke et organ 

som er nevnt i artikkel 62 nr. 1 bokstav c) i finansforordningen, som gjennomføringsorgan. 

4. Dersom oppgavene i forbindelse med gjennomføringen av innovasjonsfondet ikke delegeres til et gjennomføringsorgan, 

skal Kommisjonen utføre disse oppgavene. 

Artikkel 18 

Gjennomføringsorganets oppgaver 

Gjennomføringsorganet som er utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 1, kan få ansvar for den overordnede forvaltningen av 

forslagsinnbydelsen, utbetalingen av støtte fra innovasjonsfondet og overvåkingen av gjennomføringen av utvalgte 

prosjekter. For dette formål kan gjennomføringsorganet gis følgende oppgaver: 

a) Organisere forslagsinnbydelsen. 

b) Organisere søknadsprosedyren, herunder samle inn søknader og analysere alle underlagsdokumenter. 

c) Organisere prosjektutvelgingen, herunder prosjektvurdering eller aktsomhetsvurdering og rangering. 

d) Gi Kommisjonen råd om hvilke prosjekter som skal tildeles støtte fra innovasjonsfondet, og om hvilke prosjekter som skal 

stå på reservelisten. 

e) Tildele eller gi prosjektutviklingsstøtte. 

f) Undertegne tilskuddsavtaler og andre kontrakter avhengig av formen for støtte fra innovasjonsfondet.  
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g) Utarbeide og behandle avtaledokumentene for prosjektene som har fått tildelt støtte. 

h) Kontrollere om vilkårene for finansieringen er oppfylt, og utbetale innovasjonsfondets inntekter til prosjektsøkerne. 

i) Overvåke prosjektgjennomføringen. 

j) Kommunisere med prosjektsøkerne. 

k) Rapportere til Kommisjonen, herunder om generelle retningslinjer for den videre utviklingen av innovasjonsfondet. 

l) Foreta finansiell rapportering. 

m) Treffe informasjons- og kommunikasjonstiltak og markedsføringstiltak, herunder utarbeide markedsføringsmateriell og 

utvikle innovasjonsfondets logo. 

n) Styre kunnskapsdelingen. 

o) Støtte medlemsstatene i deres innsats for å fremme innovasjonsfondet og kommunisere med prosjektsøkerne. 

p) Utføre andre oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av innovasjonsfondet. 

Artikkel 19 

Særlige bestemmelser om gjennomføringen av innovasjonsfondet gjennom direkte forvaltning 

1. Dersom Kommisjonen utpeker et utøvende organ som gjennomføringsorgan i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i denne 

forordningen, skal en slik kommisjonsbeslutning være underlagt resultatet av nytte- og kostnadsanalysen som er nevnt i 

artikkel 3 i rådsforordning (EF) nr. 58/2003(6), og avtalen som er nevnt i artikkel 17 nr. 1 annet ledd i denne forordningen, skal 

ha form av et delegeringsinstrument i samsvar med forordning (EF) nr. 58/2003. 

2. Når beløp som er utbetalt gjennom direkte forvaltning, tilbakebetales i henhold til artikkel 7 og 8 i denne forordningen, 

skal beløpene som tilbakebetales, utgjøre en inntekt avsatt til et bestemt formål i samsvar med artikkel 21 i finansforordningen, 

og skal brukes til å finansiere innovasjonsfondets virksomhet. 

3. For alle gjennomføringsoppgaver som Kommisjonen utfører, også gjennom et utøvende organ, skal inntekten fra 

innovasjonsfondet utgjøre en ekstern inntekt avsatt til et bestemt formål i henhold til artikkel 21 nr. 1 og 5 i finansforordningen. 

Inntekten som er avsatt til et bestemt formål, skal også dekke alle administrasjonskostnader i forbindelse med gjennomføringen 

av innovasjonsfondet. Kommisjonen kan bruke høyst 5 % av innovasjonsfondets ramme til å dekke sine administrasjons-

kostnader. 

4. Et prosjekt som har mottatt støtte fra innovasjonsfondet, kan også motta bidrag fra andre unionsprogrammer, herunder 

fond under delt forvaltning, forutsatt at bidragene ikke dekker de samme kostnadene. Den samlede finansieringen skal ikke 

overstige prosjektets samlede støtteberettigede kostnader, og støtten fra ulike unionsprogrammer kan beregnes på pro rata-

grunnlag. 

Artikkel 20 

Forvaltning av innovasjonsfondets inntekter 

1. Kommisjonen skal sikre at kvotene til innovasjonsfondet auksjoneres i samsvar med prinsippene og reglene som er 

fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, og skal forvalte innovasjonsfondets inntekter i samsvar med målene i direktiv 

2003/87/EF. 

2. Kommisjonen skal sikre at inntektene nevnt i nr. 1 overføres til gjennomføringsorganet i rett tid til finansiering av 

kostnadene i forbindelse med gjennomføringen og til utbetaling av støtte til de støtteberettigede prosjektene.  

  

(6) Rådsforordning (EF) nr. 58/2003 av 19. desember 2002 om fastsettelse av vedtekter for utøvende organer som skal utføre visse oppgaver i 

forbindelse med forvaltning av fellesskapsprogrammer (EFT L 11 av 16.1.2003, s. 1). 
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3. Kommisjonen kan delegere monetariseringen av kvoter og forvaltningen av innovasjonsfondets inntekter til Den 

europeiske investeringsbank (EIB). Ved en slik delegering skal Kommisjonen og EIB inngå en avtale om de særlige vilkårene 

for oppgavene som EIB skal utføre i forbindelse med forvaltningen av innovasjonsfondets inntekter. 

4. Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 2003/87/EF skal innovasjonsfondets resterende inntekter ved utløpet av den 

støtteberettigede perioden for prosjektene som har mottatt støtte, brukes til å støtte nye prosjekter som oppfyller kriteriene for 

støtteberettigelse fastsatt i artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF, til alle inntektene er brukt til innovasjonsfondets formål. 

Slike nye prosjekter skal velges ut gjennom nye forslagsinnbydelser i samsvar med artikkel 9 eller tildeles støtte i samsvar med 

artikkel 14 eller 15. 

Artikkel 21 

Medlemsstatenes rolle 

1. Ved gjennomføringen av innovasjonsfondet skal Kommisjonen rådføre seg med og bistås av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal rådspørres om 

a) listen over de forhåndsutvalgte prosjektene, herunder reservelisten, og listen over prosjekter som foreslås til å motta 

prosjektutviklingsstøtte i samsvar med artikkel 12 nr. 2, før støtten tildeles, 

b) utkast til kommisjonsbeslutninger nevnt i artikkel 9 nr. 1, artikkel 14 nr. 2 og artikkel 15 nr. 1, 

c) det høyeste beløpet fra innovasjonsfondet som skal gjøres tilgjengelig for prosjektutviklingsstøtte. 

3. Medlemsstatene skal på anmodning fra Kommisjonen gi råd til og bistå Kommisjonen med 

a) å fastsette generelle retningslinjer for innovasjonsfondet, 

b) å løse eksisterende eller nye problemer med prosjektgjennomføringen, 

c) å håndtere eventuelle andre spørsmål i forbindelse med prosjektgjennomføringen. 

4. Kommisjonen skal rapportere til medlemsstatene om framdriften i gjennomføringen av denne forordningen, særlig om 

gjennomføringen av beslutninger om tildeling nevnt i artikkel 12 nr. 5. 

Artikkel 22 

De berørte partenes rolle 

Kommisjonen kan invitere berørte parter til å delta i drøftingene om gjennomføringen av innovasjonsfondet, herunder om 

spørsmålene oppført i artikkel 21 nr. 3. 

KAPITTEL V 

Overvåking, rapportering og vurdering 

Artikkel 23 

Overvåking og rapportering 

1. Gjennomføringsorganet skal overvåke driften av innovasjonsfondet, herunder beløpene som utbetales i støtte fra 

innovasjonsfondet. 

2. Med sikte på å sikre at dataene til overvåkingen nevnt i nr. 1 og resultatene samles inn på en formålstjenlig og effektiv 

måte og til rett tid, kan prosjektsøkerne pålegges krav om forholdsmessig rapportering. Rapportene fra prosjektsøkerne skal 

inneholde opplysninger om tiltakene for kunnskapsdeling som er truffet i henhold til artikkel 27. 

3. Gjennomføringsorganet skal regelmessig rapportere til Kommisjonen om utførelsen av sine oppgaver. 

4. Gjennomføringsorganet skal rapportere til Kommisjonen om hele syklusen for utbetaling av støtte, særlig om 

organiseringen av forslagsinnbydelser og undertegningen av avtaler med prosjektsøkerne.  
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5. Etter at hver forslagsinnbydelse er avsluttet, skal Kommisjonen rapportere til medlemsstatene om gjennomføringen av 

denne forslagsinnbydelsen. 

6. Kommisjonen skal rapportere årlig til Rådet og Europaparlamentet om framdriften i gjennomføringen av 

innovasjonsfondet. 

7. Gjennomføringsorganer, unntatt utøvende organer, og enheter som forvaltningen av innovasjonsfondets inntekter er 

delegert til i henhold til artikkel 20 nr. 3, skal framlegge følgende opplysninger for Kommisjonen: 

a) Innen 15.februar, urevidert finansregnskap for foregående regnskapsår, som skal løpe fra 1. januar til 31. desember, når det 

gjelder virksomhet som er delegert til disse gjennomføringsorganene og enhetene. 

b) Innen 15. mars samme år som det ureviderte finansregnskapet framlegges, revidert finansregnskap for foregående 

regnskapsår, som skal løpe fra 1. januar til 31. desember, når det gjelder virksomhet som er delegert til disse gjennom-

føringsorganene og enhetene. 

Kommisjonen skal utarbeide årsregnskap for innovasjonsfondet for hvert regnskapsår, som skal løpe fra 1. januar til  

31. desember, på grunnlag av finansregnskapet som er framlagt i henhold til første ledd. Dette regnskapet skal gjennomgå en 

uavhengig ekstern revisjon. 

Alle finansregnskaper og årsregnskaper som er fastsatt i dette nummer, skal utarbeides i samsvar med regnskapsreglene nevnt i 

artikkel 80 i finansforordningen. 

Artikkel 24 

Evaluering 

1. I 2025 og deretter hvert femte år skal Kommisjonen foreta en evaluering av driften av innovasjonsfondet. Evalueringen 

skal fokusere på, men ikke være begrenset til en bedømmelse av synergier mellom innovasjonsfondet og andre relevante 

unionsprogrammer samt framgangsmåten for utbetaling av støtte fra innovasjonsfondet. 

2. På grunnlag av resultatene av evalueringene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen skal Kommisjonen, dersom det er relevant, 

framlegge forslag for å sikre at innovasjonsfondet gjør framskritt i retning av å nå målene fastsatt i direktiv 2003/87/EF og i 

artikkel 3 i denne forordningen. 

3. Når gjennomføringen av innovasjonsfondet er avsluttet, men senest i 2035, skal Kommisjonen foreta en sluttevaluering av 

driften av innovasjonsfondet. 

4. Kommisjonen skal offentliggjøre resultatene av evalueringene som er foretatt i henhold til nr. 1, 2 og 3. 

KAPITTEL VI 

Revisjon, offentliggjøring og kunnskapsdeling 

Artikkel 25 

Revisjon 

1. Revisjon av bruken av innovasjonsfondets støtte som utføres av uavhengige eksterne revisorer, herunder av andre enn 

dem som har fått fullmakt fra Unionens institusjoner eller organer, skal danne grunnlag for den generelle sikkerheten i henhold 

til artikkel 26. 

2. Alle personer eller organer som mottar støtte fra innovasjonsfondet, skal skriftlig samtykke til å tildele de nødvendige 

rettigheter og den nødvendige tilgang som nevnt i artikkel 129 i finansforordningen. 
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Artikkel 26 

Gjensidig tillit til revisjon 

Dersom revisjon basert på internasjonalt anerkjente revisjonsstandarder som gir rimelig sikkerhet, er utført av en uavhengig 

revisor på grunnlag av finansregnskaper og rapporter som beskriver bruken av et unionsbidrag, skal denne revisjonen, uten at 

det berører eksisterende muligheter for å utføre ytterligere revisjon, danne grunnlag for den generelle sikkerheten, som dersom 

det er relevant, angis nærmere i sektorspesifikke regler, forutsatt at det finnes tilstrekkelig dokumentasjon på revisorens 

uavhengighet og kompetanse. Rapporten fra den uavhengige revisoren og den tilhørende revisjonsdokumentasjonen skal på 

anmodning gjøres tilgjengelig for Europaparlamentet, Kommisjonen, Revisjonsretten og medlemsstatenes revisjons-

myndigheter. 

Artikkel 27 

Kommunikasjon, kunnskapsdeling og offentliggjøring 

1. Prosjektsøkerne skal på en proaktiv og systematisk måte offentliggjøre opplysninger på sine nettsteder om prosjekter som 

mottar støtte i henhold til denne forordningen. Disse opplysningene skal inneholde en uttrykkelig henvisning til støtten som er 

mottatt fra innovasjonsfondet. 

2. Prosjektsøkerne skal sikre at det gis sammenhengende, effektive og målrettede opplysninger om støtten som er mottatt fra 

innovasjonsfondet, til flere målgrupper, herunder mediene og offentligheten. 

3. Innovasjonsfondets logo eller andre markedsføringselementer som kreves i avtaledokumentene, skal brukes til all 

kommunikasjon og kunnskapsdeling og vises på oppslagstavler på strategiske steder som er synlige for offentligheten. 

4. Prosjektsøkerne skal gi detaljerte opplysninger om de planlagte tiltakene fastsatt i samsvar med nr. 1 og 2 i denne 

artikkelen i planen for kunnskapsdeling som framlegges i samsvar med artikkel 10 nr. 3. 

5. Gjennomføringsorganet skal gjennomføre informasjons- og kommunikasjonstiltak og markedsføringstiltak knyttet til 

innovasjonsfondets støtte og resultater. Gjennomføringsorganet skal organisere særlige seminarer, arbeidsgrupper eller dersom 

det er relevant, andre typer aktiviteter for å fremme utveksling av erfaring, kunnskap og beste praksis med hensyn til utforming, 

utarbeiding og gjennomføring av prosjekter samt effektiviteten av finansieringen som gis gjennom prosjektutviklingsstøtte. 

KAPITTEL VII 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 28 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


