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Spørgsmål Svar 

Spørgsmål vedrørende annonceringen 

Kan private (herunder enkeltmands-

virksomheder) virksomheder stå som 

ansøger under denne annoncering? 

Det fremgår af annonceringsmaterialets s. 3: Ind-

satsen skal gennemføres i regi af et eller flere 

projekter, som hver forankres hos en operatør, der 

underskriver tilsagnet om EU-tilskud samt vare-

tager implementering og administration på alle de 

økonomiske partneres vegne og dermed er an-

svarlig for projektets gennemførelse. Der gives 

ikke støtte til projekter, hvor projektet alene om-

fatter støtte til en enkelt virksomhed. 

 

Det vil sige, at enkelte virksomheder ikke kan sø-

ge støtte til et projekt der alene omfatter deres 

egen virksomhed. SMV’er er dog målgruppen for 

at deltage i indsatser drevet af operatører (admi-

nistratorer) under denne annoncering.   

 

(Private) enkelte virksomheder kan godt ansøge 

som operatør (administrator) af et projekt, som 

omfatter en indsats som beskrevet for flere virk-

somheder. Vi gør opmærksom på vurderingskri-

terie e) i annonceringen. Ansøger skal beskrive 

sine egne og eventuelle øvrige projektaktørers 

økonomiske og administrative kapacitet. Ansøger 

skal endvidere beskrive egne og eventuelle øvrige 

projektaktørers faglige projektrelevante kerne-

kompetencer samt erfaringer med at gennemføre 

aktiviteter svarende til projektets aktiviteter. 

Vedr. annoncering, krav og kriterier  

Vedr. indsatsens strategiske ophæng i 

Socialfonden, bestyrelsens strategi mv., 

skal man så rette indsatsen særligt mod 

de virksomheder, som er ramt af Coro-

na krisen?  

 

Af annonceringsmaterialet s. 6 fremgår: “Mål-

gruppen for indsatsen er SMV’er på tværs af 

brancher i hele landet og i særlig grad virksom-

heder, der er udfordret som følge af COVID-19". 

Det udelukker dog ikke, at virksomheder 

(SMV’er), som ikke i særlig grad er udfordret 

som følge af COVID-19, kan deltage.   

 

Side 11 i annonceringsmaterialet (red.) Af annonceringsmaterialet s. 10 fremgår: “Der 
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- 5c.: Venligst uddyb "i videst muligt 

omfang digitaliseres". Betyder det, at 

man vil prioritere, at uddannelse i størst 

mulig grad er digital, modsat fremmø-

deuddannelse?   

 

lægges vægt på, at projektet er administrativt en-

kelt og let tilgængeligt for projektets målgruppe, 

herunder at indgangen til og brugen af projektets 

ydelser i videst muligt omfang digitaliseres”. Di-

gitale uddannelser foretrækkes ikke, men det 

vægtes positivt, hvis projektets aktiviteter i videst 

muligt omfang digitaliseres. 

Vedr. annonceringens fokus på kompe-

tenceudviklingsforløb: Hvor få medar-

bejdere kan et deltagende firma have? 

 

Af annonceringsmaterialet s. 7 fremgår, at der ik-

ke længere stilles krav til antallet af deltagere pr. 

virksomhed. Hvor mange deltagere, der skal/bør 

være pr. virksomhed, afhænger af virksomhedens 

behov. Det er ikke udelukket, at det i et konkret 

tilfælde, fx for en mikrovirksomhed, kan være re-

levant med kompetenceudvikling af én medarbej-

der. 

 

I forlængelse af spørgsmålet om antal 

medarbejdere: Kan målgruppen alene 

være iværksættere, som vil være 

mikrovirksomheder? 

 

I princippet kan iværksættere godt indgå i et pro-

jekt under denne indsats, men overordnet set er 

denne indsats målrettet SMV´er og deres ledelse 

og medarbejdere, jf. prioritetsakse 1c under Soci-

alfonden. For en iværksætterindsats er det mere 

oplagt at køre et projekt under Socialfondens pri-

oritetsakse 1a målrettet vejledning og støtte til 

iværksættere. 

Mikrovirksomheder / enkelmandsvirk-

somheder kan altså blive opkvalificeret 

via dette forløb uanset uddannelse? 

 

Ja. I forbindelse med lempelsen af kravet vedr. 

antal deltagere pr. virksomhed kan det godt tæn-

kes, at en mikrovirksomhed/enkeltmands-

virksomhed kan indgå. Der er ikke krav i forhold 

til uddannelse. Se også svar på spørgsmålet oven-

for. 

Vurderingskriterie A: SMV'er ramt af 

Covid19-krisen... spørgsmål: Hvordan 

tænkes dette i praksis vurderet, når I 

vurderer ansøgningerne? 

 

Ansøger bedes, jf. også vurderingskriterium D 

(virksomhedernes behov), beskrive målgruppen 

for projektet klart, herunder hvordan virksomhe-

derne i målgruppen er ramt af Covid19-krisen.  

Beskrivelsen kan underbygges med data, analyser 

el.lign. 

Hvor fastlagte og beskrevne vil I gerne 

have aktiviteterne på ansøgningstids-

punktet - hvor stor er muligheden for at 

udvikle/tilpasse undervejs? Behovene 

kan ændre sig meget og hurtigt for 

virksomhederne særligt indenfor digital 

og grøn omstilling.  

 

Det er vigtigt, at de planlagte aktiviteter beskrives 

så konkret som muligt i ansøgningen. Skulle der 

vise sig behov for at justere aktiviteterne i pro-

jektperioden, kan der indledes dialog med Er-

hvervsstyrelsen herom. Styrelsen vil kunne god-

kende velbegrundede, mindre ændringer af pro-

jektet, mens væsentlige ændringer af fx aktivite-

ter og målgruppen vil kræve godkendelse af Er-

hvervsfremmebestyrelsen jf. BEK nr. 1810 af 

30/12/2018, § 11, stk. 5.    

 

Foretrækker Erhvervsstyrelsen få, store 

projekter med bred geografi?  

 

Geografien i et projekt er ikke i sig selv afgøren-

de. Det afgørende er, at ansøger kan begrunde og 

forklare, hvorfor den planlagte geografi er hen-

sigtsmæssig at gennemføre projektet i. Den mest 

hensigtsmæssige rækkevidde kan variere fra pro-

jekt til projekt. Argumenter for større indsatser 

med bredere geografisk rækkevidde kan fx være 



 3/10 

 

 

ensartede virksomhedsbehov og behovet for ens-

artet service på tværs af landet. Omvendt kan an-

dre forhold tale for et mere afgrænset lokalt pro-

jekt. Det kan fx være, at der er et særligt lokalt 

virksomhedsbehov eller udfordringer, som ikke 

gør sig gældende i andre dele af landet, og som 

kan danne udgangspunkt for et særligt lokalt pro-

jekt. Det vigtige er altså, at geografien tager ud-

gangspunkt i virksomhedernes behov. 

 

Er der et minimumsbeløb i støtte, der 

skal søges for at komme i betragtning?  

 

Der er ikke i annonceringsmaterialet angivet et 

minimumsbeløb, der skal søges for at komme i 

betragtning. Der indstilles typisk ikke til tilsagn 

for projekter under ca. 1 mio. kr. i tilskud. 

Er det kun virksomheder, som benytter 

lønkompensationsordninger ifm. covid 

19, der kan komme i betragtning? 

 

Nej. Tværtimod opfordrer vi til, at ansøgere er 

opmærksomme på risikoen for dobbeltfinansie-

ring, hvis de deltagende virksomheder modtager 

lønkompensation. Se svar på spørgsmål om mål-

gruppen for annonceringen.  

 

Hvordan vægtes balancen mellem 

kompetenceudvikling og kompetence-

tilførsel?   

Der er ikke i annonceringsmaterialet opstillet 

vægtning mellem kompetenceudvikling og kom-

petencetilførsel. Det vil afhænge af den konkrete 

ansøgning. 

Kan effekten af indsatsen være langsig-

tet, eller fokuserer I mere på her og nu 

resultater? 

 

Af annonceringsmaterialet s. 9 fremgår det, at 

indsatserne skal levere resultater på en række in-

dikatorer. Heraf måler nogle kortsigtede output 

(antal deltagervirksomheder og antal deltagere), 

andre kortsigtede resultater (antal deltagere med 

forøgede kompetencer). Kompetenceudviklings-

aktiviteterne skal bidrage til at styrke de delta-

gende virksomheders konkurrenceevne og styr-

ke/fastholde deres beskæftigelse sammenlignet 

med en (hypotetisk) situation, hvor virksomheden 

ikke havde deltaget i projektet. Konkret skal der 

for hver virksomhed gives det bedste skøn på an-

tal skabte/fastholdte jobs to år efter virksomhe-

dens deltagelse i projektet.   

Ift. fastholdelse af antal medarbejdere 

ser vi ind i en enorm usikkerhed til ud-

gangen af 2022 - bl.a. fald i BNP etc. - 

så "fastholdelse" af antal medarbejdere 

er vel på et meget højt risikoniveau? og 

en tid hvor opkvalificerede medarbej-

dere vel kan forblive kvalificeret på ar-

bejdsmarkedet, men ikke nødvendigvis 

i samme virksomhed - men er antallet 

låst til beskæftigelse i den specifikke 

virksomhed og ikke i beskæftigelse an-

det steds? 

 

En projektdeltager, der ikke længere er ansat i 

den virksomhed, som er partner i projektet, vil 

ikke bidrage til partnervirksomhedens vækst eller 

fastholdelse. Imidlertid vil medarbejderen i kraft 

af de tillærte kompetencer kunne tilføre øget 

værdi og vækst til den næste virksomhed, som 

vedkommende bliver ansat hos. Det vigtigste er, 

at ledere/medarbejdere bliver opkvalificeret, ikke 

at de forbliver i den samme virksomhed.  

 

Se også svaret på spørgsmål nedenfor vedr. støt-

teberettigede udgifter i tilfælde af, at medarbejder 

fratræder under kompetenceudviklingsforløbet.  

a. Vil en indsats målrettet fastholdelse 

og opkvalificering af internationale 

medarbejdere i SMV'er prioriteres?   

Der er ikke i annonceringsmaterialet opstillet 

vægtning om, at en indsats målrettet fastholdelse 

og opkvalificering af internationale medarbejdere 
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b. På den længere bane vil en kompe-

tencetilførsel til Danmark gavne virk-

somhedernes konkurrenceevne, hvor 

langsigtet skal indsatsen være? 

 

i SMV’ere er bedre eller dårligere stillet end an-

dre indsatser.  

Vær opmærksom på, at deltagervirksomheder 

skal have dansk CVR-nummer og deltagerne skal 

have et dansk CPR-nummer for at kunne tælle 

med. I forhold til anden del af spørgsmålet henvi-

ses til svar på tidligere spørgsmål vedr. langsigte-

de resultater.  

 

Vedr. kompetencetilførsel: Gælder 

det for alle videregående uddannelser - 

såfremt det adresserer virksomhedernes 

udviklingsbehov?    

 

Kravet i socialfondsprogrammet vedrørende mel-

lemlang eller lang videregående uddannelse er 

knyttet til de personer, der indgår i en indsats om 

kompetencetilførsel. Det fremgår af socialfond-

sprogrammet side 34:  

“Tilknytning af personer med mellemlang eller 

lang videregående uddannelse til konkrete udvik-

lingsopgaver i private virksomheder, herunder 

facilitering i forbindelse med matchning af virk-

somheder og højtuddannede”. 

 

Imidlertid er der ikke krav om kompetenceudvik-

ling til et specifikt uddannelsesniveau for de eksi-

sterende medarbejdere i virksomhederne. Her er 

det virksomhedernes konkrete behov, der er af-

sættet for de kompetenceudviklingsforløb, der 

gennemføres. Det fremgår af socialfondsprog-

rammet side 33, at de personer, der gennemfører 

vækstrettede kompetenceudviklingsforløb og ef-

teruddannelse, skal opnå nye kompetencer, bl.a. 

via godkendte AMU-forløb mv. Derved bygges 

der videre på den enkeltes kompetencer, men der 

er ikke krav om, at personerne opnår et formelt 

højere uddannelsesniveau. 

 

Hvordan bør virksomhedernes behov 

afklares og dokumenteres? 

 

Erhvervslivets behov og efterspørgsel kan fx un-

derbygges vha. data, undersøgelser og analyser 

samt opbakning fra erhvervsorganisationer. 

Er undervisning og træning i virksom-

hederne som eks. lean og lignende også 

omfattet? Så der er fokus på præcis den 

faglighed som virksomheden har behov 

for. 

 

Ja. Hvis behovet i virksomheden vurderes at være 

kompetencer inden for fx Lean, er det også kom-

petenceudvikling og dermed omfattet af indsat-

sen. 

Når der tales om kompetenceudvikling, 

drejer det sig så alene om faglige kom-

petencer og ikke om personlige kompe-

tencer 

 

Kompetenceudvikling inden for personlige kom-

petencer er ikke udelukket, såfremt ansøger kan 

argumentere for og underbygge, at det løser et 

identificeret kompetencebehov i den konkrete 

virksomhed og bidrager til målet om fastholdelse 

af jobs i virksomheden. 

Er det relevant også at udvikle lederes 

evne til at håndtere trivselsproblemer 

 

Se svar på spørgsmålet ovenfor.  

I hvilket omfang kan man forestille sig, 

at I vil opfordre indkomne ansøgninger 

Hvis ansøger vælger at indsende en projektidé til 

Erhvervsfremmebestyrelsens sekretariatet, vil der 
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med overlappende indhold til at koordi-

nere ideer og processer? 

 

i den forbindelse være mulighed for at give sam-

tykke til, at vi må dele ansøgers kontaktoplysnin-

ger med ansøgere, der arbejder på lignende pro-

jektidéer. Ansøger kan herefter selv koordinere, 

hvis det skulle være relevant.   

 

Spørgsmål vedrørende støtteberettigelse 

Mht. drift, kan man søge driftsomkost-

ninger til operatør, dvs. løn til operatø-

ren (eksempelvis den selvejende institu-

tion) eller skal den findes eksternt?  

 

Af Støtteberettigelsesreglerne afsnit 3 fremgår, at 

et projekt skal være additionelt. Det betyder, at 

EU-tilskud til regionalfonds- og socialfondsakti-

viteter skal være supplerende i forhold til den ak-

tivitet eller drift, I som økonomisk partner nor-

malt gennemfører uden EU-tilskuddet. EU-

tilskuddet fra Regionalfonden eller Socialfonden 

skal derfor anvendes til aktiviteter, der ligger ud 

over den aktivitet, der er nødvendig for din al-

mindelige drift. Se mere herom i afsnit 11 ”EU-

tilskud må ikke anvendes til drift”. Se desuden 

Støtteberettigelsesreglernes afsnit 14.1 “Udgifter 

skal være projektrelaterede og projektrelevante”.  

 

Det vil sige, drift kan ikke støttes, men operatø-

rens projektrelaterede og projektrelevante udgif-

ter fx til administration af projektet og gennem-

førsel af projektaktiviteter kan støttes. 

 

Løntilskud - og deltagelse i projekter. 1) 

Hvis medarbejderne er en del af løn-

kompensationsordning eller får VEU 

tilskud, vil deres timer da kunne medta-

ges som medfinansiering til standard-

sats. 2) Eller vil det være dobbelt finan-

siering? Hvis timer ikke medtages, må 

virksomhederne så deltage i en gratis 

kompetenceløft, selvom de får løntil-

skud.  

 

Det er vigtigt, at der ikke sker dobbeltfinansie-

ring. Vær desuden opmærksom på, at der er for-

skel på løntilskud, VEU-godtgørelse og lønkom-

pensation. 

Ved VEU-godtgørelse kan deltagertimerne med-

tages (til faktisk løn eller standardsats jf. reglerne 

herfor), hvis timerne i øvrigt er støtteberettigede. 

Er der tale om projektdeltagere, skal finansierin-

gen af VEU-godtgørelsen placeres som statslig 

eller kommunal deltagerfinansiering (se eksem-

pel i Støtteberettigelsesreglernes afsnit 15.5).  

Ved lønkompensation skal I være opmærksomme 

på reglerne for de statslige kompensationsord-

ninger (se de midlertidige støtteberettigelsesreg-

ler afsnit 2). 

 

Hvis timerne ikke medtages i regnskabet, skal I 

fortsat være opmærksomme på, om det er lovligt 

at deltage i et gratis forløb, hvis man er under 

forskellige ordninger (fx en lønkompensations-

ordning). Såfremt det er lovligt at deltage i et (for 

deltagervirksomheden) gratis kompetenceudvik-

lingsforløb, skal I være opmærksomme på, at der 

- afhængig af hvilken ordning eller form for løn-

tilskud, der er tale om - kan være tale om en indi-

rekte støtte til virksomheden, som kan udgøre 
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statsstøtte. Det vil bero på en konkret vurdering, 

om der er tale om statsstøtte, og hvordan det kan 

håndteres, men eventuel statsstøtte kan højst 

sandsynligt håndteres efter deminimis-reglerne. 

 

 

Er det at afholde kompetenceudvikling 

= drift? Altså hvis man har uddannel-

sesinstitutioner med som partnere i pro-

jektet, så er det jo en del af deres drift at 

bedrive kompetenceudvikling, men vil 

man i projektet kunne indregne midler 

til at betale virksomhedernes udgifter til 

kompetenceudvikling, fx udgifter til 

kursusgebyr? 

 

Her skal der skelnes mellem udgifter til undervi-

serne og udgifter til deltagerne. Hvis udgifterne 

til underviserne er taxameterfinansierede, er de 

ikke støtteberettigede og kan derfor ikke medta-

ges i regnskabet. Imidlertid vil deltagernes udgif-

ter til løn være støtteberettigede, hvis de deltager 

som led i projektet og ikke ville have deltaget 

uden projektets additionelle indsats. 

  

Hvis udgifterne til underviserne ikke er taxame-

terfinansierede, vil de være støtteberettigede og 

kan medtages i projektregnskabet. Hvis undervi-

serne er ansat hos partnere i projektet, skal udgif-

terne imidlertid opgøres til kostpris, jf. Støttebe-

rettigelsesreglerne, afsnit 4 Interesseforbundne 

parter.  

 

Udgiften til kursusgebyret for virksomhedernes 

medarbejdere vil være støtteberettigede. Hvis 

uddannelsesinstitutionerne er partnere i projektet, 

skal udgifterne opgøres til kostpris, jf. Støttebe-

rettigelsesreglerne, afsnit 4 Interesseforbundne 

parter. Det samme er gældende, hvis der er tale 

om interesseforbundne parter.  

 

Hvis de ikke er partnere (og ikke interessefor-

bundne), kan udgifterne medtages på kontoen 

ekstern konsulentbistand, hvis ansøger vælger en 

kontoplan med 18 pct.-tillæg. Ved anvendelse af 

kontoplan med 40 pct.-tillæg skal udgifter til eks-

terne ydelser inkl. revision dækkes af de 40 pct. 

Læs mere herom i Støtteberettigelsesreglerne, af-

snit 16 Udgiftstyper og tillæg. 

 

Kan projektets partnerskoler betale 

virksomhedernes medarbejderes kur-

susgebyr til f.eks. et AMU-kursus? 

(dvs. partnerskolerne betaler kursusge-

byret ‘på vegne af’ virksomheden)  

Da der er tale om partnere og dermed interesse-

forbundne parter, kommer det an på, hvilke ud-

gifter kostprisen består af. Hvis disse udgifter i 

forvejen er taxameterfinansierede, fx løn til un-

derviser, eller hvis der er tale om husleje, materi-

aler mv., så skal de dækkes af 18 eller 40 pct.-

tillægget.  

 

Imidlertid skal I være opmærksomme på stats-

støttereglerne, da virksomhederne vil modtage en 

gratis ydelse (indirekte støtte), som de ellers 

skulle have betalt for, hvis de ikke deltog i pro-
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jektet. 

 

Hvis virksomhederne får et gratis kursus (part-

nerskolen betaler for virksomheden), og det gæl-

der at partnerskolen ikke vil modtage taxameter 

for kursisten/deltageren, betyder det at der kan 

medtages de projektrelevante undervisningstimer 

til kostpris, dvs. selve lønudgifterne. Øvrige ud-

gifter vil være omfattet af 18 pct. eller 40 pct.-

tillægget afhængig af, hvilken kontoplan I væl-

ger.  

  

Hvis virksomhederne selv betaler kursusgebyret, 

og at partnerskolen vil modtage taxameter for 

kursisten/deltageren, hvilket betyder, at der ikke 

vil kunne medtages undervisernes timer i pro-

jektbudgettet og -regnskabet. 

 

Vedr. vurderingskriterie a og i hvor høj 

grad de deltagende virksomheder vil få 

dækket deres omkostninger: virksom-

heder kan have likviditetsproblemer 

ifm. covid-19. Skal virksomhederne 

lægge ud for fx uddannelsesforløb? Og 

hvor længe skal virksomheden i det til-

fælde have pengene "ude"? Hvis vi taler 

de vanlige 10 måneder, er der jo fortsat 

likviditetsproblemer.  

 

Af Støtteberettigelsesreglernes afsnit 2.1 fremgår 

det, at Erhvervsstyrelsen udbetaler EU-tilskuddet 

(og DEM-tilskuddet) til tilsagnsmodtageren, som 

er den juridiske eller fysiske person, som ansøger 

på vegne af hele partnerkredsen.  Erhvervsstyrel-

sen forholder sig som udgangspunkt ikke til, 

hvordan det konkrete EU-tilskud bliver fordelt 

internt i projektet. Her har projektet en fleksibili-

tet til internt at organisere sig økonomisk, som 

det passer bedst. Statsstøttereglerne kan dog be-

tyde, at et projekt skal overholde regler for, hvor 

meget støtte hver enkelt økonomisk partner kan 

modtage.  

 

I skal være opmærksomme på, at der udbetales 

på baggrund af afholdte og betalte udgifter. 

Regnskabet skal først godkendes af Erhvervssty-

relsen, førend der kan ske udbetaling.  

 

Vedr. vurderingskriterie a: Hvordan kan 

man helt praktisk give virksomhederne 

tilskud til løn eller eksterne leverandø-

rer? 

 

Se svar på spørgsmålet ovenfor  

Er aktiviteter forbundet med afklaring 

af virksomhedernes behov støtteberetti-

gede? 

 

Ja. Aktiviteter forbundet med afklaring af virk-

somhedens behov er støtteberettigede fx afkla-

ring af medarbejdernes/ledernes kompetencebe-

hov. Bemærk dog, at afklaringen skal efterfølges 

af kompetenceudvikling/tilførsel, som skal udgø-

re hovedparten af projektet.  

 

Hvordan forholder man sig hvis kompe-

tenceløft tager lang tid, og der er en stor 

risiko for at medarbejderne forlader 

Hvis kurset er bestilt, før medarbejderen er fra-

trådt (hvilket må antages at være tilfældet, da en 

virksomhed næppe bestiller et kursus, som virk-
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virksomheden. Den risiko der ligger i 

hvis støtten er bevilliget, men ikke kan 

udbetales alligevel. 

 

somheden ikke har brug for), vil hele udgiften til 

kurset være støtteberettiget, da virksomheden i 

givet fald er forpligtet til at betale hele kursusaf-

giften. Udgiften skal opgøres til kostpris, hvis 

den uddannelsesinstitution, der gennemfører 

kompetenceudviklingsforløbet, er partner i pro-

jektet. 

 

Projektrelevante timer til medarbejderne er støt-

teberettigede indtil det tidspunkt, hvor medarbej-

deren fratræder den virksomhed, som deltager i 

projektet, dvs. så længe der er en lønudgift bag 

timerne. 

 

Kan medarbejdere der er varslet (op-

sagt) være deltagere i et projekt? 
Koblingen mellem kompetenceudviklingen af 

medarbejderne og virksomhedens behov er et 

centralt element i effektkæden for investerings-

prioriteten. Så selvom vi har lempet kravet om 

vækststrategi, skal kompetenceudviklingen fort-

sat have ophæng i virksomhedens behov.  

  

Hvis medarbejderne allerede er opsagt ved pro-

jektstart, er det vores vurdering, at kravene til ef-

fektkæden ikke er opfyldt. Derfor kan denne 

medarbejdergruppe ikke deltage i indsatsen. 

 

Se spørgsmålet ovenfor i den situation, hvor op-

sigelsen (og fratrædelsen) af medarbejderen først 

sker (uforudset) efter projektstart. 

 

Kan ledige være deltagere i en indsats 

målrettet kompetenceudvikling (af de 

ledige) 

 

Nej, det er ikke et formål med denne type indsats 

at kompetenceudvikle ledige. Indsatsen har til 

formål at kompetenceudvikle (eksisterende) 

medarbejdere/ledere i SMV’er med udgangs-

punkt i den konkrete virksomheds kompetence-

udviklingsbehov. 

 

Kan ledige være deltagere i en indsats 

målrettet kompetencetilførsel (af (eksi-

sterende) medarbejdere/ledere i 

SMV’er)? 

Hvis indsatsen er målrettet kompetencetilførsel af 

medarbejder/ledere i SMV’er kan ledige med 

mellemlang eller lang videregående uddannelser 

(se evt. spørgsmål højere oppe vedr. kompetence-

tilførsel og uddannelsesbaggrund) udgøre de per-

soner som tilfører kompetencer til eksisterende 

medarbejdere/ledere i deltagervirksomhederne.  

 
Vedr. finansiering   

Hvis der i et projekt opkræves delta-

gergebyr, hvordan håndteres dette så 

(i projektbudgettet)? 

Hvis der er knyttet en modydelse fra projektet til 

et bidrag, betragtes bidraget også som en indtægt, 

der skal trækkes fra projektets støttegrundlag. 
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Der fremgår et eksempel i Støtteberettigelsesreg-

lerne, afsnit 10.1: 

 

Hvis der som led i afholdelse af et projektrele-

vant arrangement opkræves deltagergebyr eller 

udeblivelsesgebyr, er dette at betragte som en 

indtægt, der skal fradrages i de støtteberettigede 

udgifter. 

 

En modydelse kan være et sponsorbidrag, hvortil 

der er knyttet en væsentlig modydelse fra projek-

tet. Dette betragtes som indtægter, der skal træk-

kes fra projektets støttegrundlag.  

 

De økonomiske partneres egen finansiering eller 

andre ydelser, herunder løntilskud fra projekt-

partnere eller andre, uden krav om modydelser 

fra projektet, vil derimod som hovedregel ikke 

blive betragtet som indtægter, men skal medtages 

som finansiering. 

 

Hvis deltagerne medtager deres timer 

i projektbudgettet, hvordan håndte-

res det så? Og hvad med deltagerge-

byr jf. spørgsmålet ovenfor? 

Deltagertimer skal 1:1 finansieres på den deltagerfi-

nansieringskonto, der passer til (statslig, kommunal 

mv). Bemærk, at EU-tilskuddet ikke kan overstige 

”De samlede støtteberettigede udgifter – kontante til-

skud – deltagerfinansiering”. Vi henviser til Støttebe-

rettigelsesreglerne, afsnit 15.3 Løn og underhold til 

projektdeltagere. 

 

Hvis der er tale om en kontant betaling fra økonomi-

ske partnere i projektet, skal egenfinansieringen som 

minimum udgøre det kontante beløb fra partnerne.  

 

Såfremt deltagernes ansættelsesvirksomheder ikke 

indgår som økonomiske partnere i projektet, er finan-

sieringen i form af egenbetaling fra deltagerne der-

imod at betragte som en indtægt jf. spørgsmålet oven-

for. 

Én eller to ansøgninger 

OBS: Dette vedrører kun nye projektansøgninger (og ikke tillægsansøgninger), der har ind-

satser, der omfatter aktiviteter i både Region Sjælland og andre regioner.   

  

Region Sjælland er i EU-terminologi en såkaldt overgangsregion, mens de øvrige regioner i 

Danmark er merudviklede regioner. Det betyder, at der eksempelvis kan søges op til 60 pct. 

i tilskud i Region Sjælland, mens det er op til 50 pct. i øvrige regioner. Derfor skal der i 

nogle tilfælde indsendes to ansøgninger for ét projekt.  Hvis I vælger at have den samme 

støtteprocent i hele projekt-geografien, er der administrative lettelser forbundet hermed.  
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To ansøgninger  

Der skal indsendes to ansøgninger i det tilfælde, hvor der ansøges om over 50 pct. i støtte på 

sjællandsandelen af projektet. Ansøgningerne kan være substansmæssigt identiske. Dog skal 

budget og måltal typisk justeres som følge af forskellig geografisk aktivitetsniveau.  

  

Én ansøgning 

Der kan indsendes én ansøgning i det tilfælde, hvor der ansøges om den samme støttepro-

cent (maksimalt 50 pct.) i alle regioner, projektet omfatter.  

  

I ansøgningsskemaet skal allokeringen af udgifter til de forskellige geografiske områder an-

gives. Fordelingen skal afspejle den forventede geografiske fordeling af udgifter til projek-

tets aktiviteter. Fordelingen skal i videst mulige omfang bero på objektive kriterier fx antal 

deltagere, virksomheder, befolkningsantal m.v. Hvis der ligger beregninger til grund for 

fordelingen, kan disse vedlægges som bilag til ansøgningen.  

  

Kontakt de@erst.dk, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om, hvorvidt I skal indsende én 

eller to ansøgninger. 
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