FALCO1 - financiering lokale klimaatplannen
Projectdoelstelling
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een
financierings-oplossing voor de ambitieuze lokale klimaatplannen
van
meer
dan
180
Vlaamse
het
gemeenten
die
Burgemeestersconvenant
ondertekenden
en
zich
daarmee
engageerden tot een CO2-reductie van 20% tegen 2020 (en van 40%
tegen 2030 voor de ondertekenaars van het nieuwe convenant).
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De FLK -oplossing:
1. kijkt naar het geheel van de klimaatplannen (potentieel voor
“piggybacking”) in plaats van een project-per-project zienswijze te
hanteren (risico voor “cherry picking”);
2. focust op het wegwerken van financiële én niet-financiële
investeringsbarrières;
3. gebruikt privaat kapitaal in plaats van publieke budgetten voor haar financieringsactiviteiten.
In aanvulling zal FALCO flankerende beleidsmaatregelen ontwikkelen die de vraag naar investeringen
zullen stimuleren.
Het project FALCO wil, tijdens haar looptijd, contracten afsluiten voor een investeringsportefeuille van
17,6 miljoen euro te realiseren in 3 domeinen:
1. renovatie van publieke gebouwen;
2. renovatie van private gebouwen;
3. energie-efficiëntie maatregelen in KMO’s.
Al de lokale klimaatplannen samen vormen potentieel een belangrijk instrument voor economisch herstel.
Zonder financiering blijft een plan echter… niet meer dan een plan: geen investeringen, geen
CO2-reductie, geen economisch herstel.
Het FALCO-project richt zich op het hart van dit financieringsvraagstuk: het overbruggen van de kloof
tussen plannen en realiteit door het ontwikkelen van financiële oplossingen die de lokale
klimaatplannen kunnen optillen naar het volgende niveau.
Na een theoretische conceptfase hebben de verschillende partners de krachten gebundeld om de
praktische waarde van de voorgestelde financieringsoplossingen uit te testen in ‘real life’.
De FLK-oplossing wordt ontwikkeld met het oog op een minimaal financieringsvolume van 250 miljoen
euro eens het volledig operationeel is. Verschillende soorten van duurzame energie-investeringen komen
in aanmerking (energetische renovatie, hernieuwbare energie, warmtenetwerken, energie-efficiëntie
maatregelen in KMO’s, …). Tijdens de FALCO-projectperiode (4 jaar) wordt gefocust op de
hierboven reeds vermelde investeringsportefeuille van 17,6 miljoen euro in 3 domeinen:
energetische renovaties in publieke gebouwen, energetische renovaties in private gebouwen en
energie-efficiëntie maatregelen in KMO’s.
De ervaringen opgebouwd tijdens het FALCO-project zullen relevant zijn voor vele toekomstige
financieringsinitiatieven in Vlaanderen, België en Europa en zullen, indien succesvol, dienen als een bron
van inspiratie ter stimulering van gelijkaardige initiatieven in andere EU-lidstaten.

Specifieke doelstellingen
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1.

het scherpstellen en verbeteren van het concept en businessplan van de FLK-oplossing (juridische
aspecten, financiële constructie, organisatorische aspecten, …) en het uitbouwen van dit theoretischconceptuele
financieringsmodel
tot
een
volledig
operationele
financieringsoplossing;

2.

het ontwikkelen van een projectportfolio van ca. 50 miljoen euro voor (gezamenlijke) duurzame
energieprojecten, met individuele investeringen geclusterd in projecten van 6 tot 10 miljoen euro
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(renovatie van bestaande private en publieke gebouwen, energie-efficiëntie maatregelen voor KMO’s);
3.

het uitvoeren van een zorgvuldigheidsonderzoek (due diligence) door een onafhankelijke derde partij
om de levensvatbaarheid van de voorgestelde financieringsoplossing (zie punt 1) vast te stellen,
inclusief het doorlichten van de investeringsprojectportfolio (zie punt 2) en het formuleren van
aanbevelingen voor verdere verbetering van de voorgestelde financieringsoplossing;

4.

het effectief starten van de financieringsactiviteiten: het aantrekken van financiële middelen en de
effectieve investering ervan in reële projecten. Het FLK mikt op een totaal investeringsvolume van
17,6 miljoen euro tegen het einde van de FALCO-projectperiode.
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