Få støtte til køb og leasing af elbiler i 2015
Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio. kr., der skal sikre flere elbiler på vejene i Danmark. Midler fra
denne pulje gør det muligt for kommuner og virksomheder at få et økonomisk tilskud til indkøb og leasing af
elbiler og opsætning af ladestandere. Virksomheder og kommuner kan få op til 20.000 kr. i støtte per elbil,
der indkøbes eller leases inden udgangen af 2015. På informationsmødet, kan du høre mere om
erfaringerne, hvordan du søger, samt hvor meget du potentielt kan få i tilskud.
Dette er en unik mulighed – der er et begrænset antal pladser, så hurtig tilmelding tilrådes!
Tid og sted
15. september, 2014. Kl 12.30 – 15.00.
SE Big Blue, Jupitervej 1, 6000 Kolding
Program
12.30 – 12.50

Sandwich og registrering

12.50 - 13.00

Velkomst

13.00 – 13.20

Koldings borgmester, Jørn Pedersen, indleder med en præsentation af Kolding
Kommunes strategi for udrulning af elbiler og giver sit bud på, hvad kommunens
rolle i den grønne omstilling skal være, og hvordan målsætningen om, at fordoble antallet
af elbiler, nås.

13.20 – 13.30

Sydenergi bakker op om elbiler ved Rasmus Plougmann Larsen

13.30 – 13.50

Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbilalliance, fortæller om partnerskabsprojektet,
præsenterer resultaterne fra 2014, og forklarer dine muligheder for at deltage i 2015.

13.50 – 14.10

Julie Torsbjerg Lynge fra Københavns kommune indvier os i erfaringerne med at omstille
kommunens bilpark til el

14.10 – 14.30

Rasmus Larsen, KAM fra Clever, fortæller om ladeinfrastruktur i Danmark - nu og i
fremtiden

14.30 – 14.50

Andre eksempler på brugercases og spørgsmål fra deltagerne

14.50 – 15.00

Opsamling

Fra kl. 15 vil det være muligt at prøvekøre elbiler og networke med andre deltagere og aktører fra
elbilbranchen.
Tilmelding sker per mail senest d. 8. september til Morten Bertelsen på mobe@insero.dk.
Vel mødt!

