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Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: 

- Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: 

Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet 

får tildelt statsstøtte. Statsstøtten håndteres i dette projekt under den generelle gruppefritagelsesforordning, 

artikel 31. Du kan læse nærmere om statsstøtten i Støtteberettigelsesreglerne og i statsstøttevilkåret.  

Det er vigtigt, at du husker på, som det også fremgår af projektets statsstøttevilkår, at du som kontraktansvarlig 

partner skal sørge for, at støtten til de deltagende virksomheder har tilskyndelsesvirkning. Det betyder, at de 

virksomheder, der først bliver optaget i projektet efter at ansøgningen om EU-medfinansiering er indsendt til 

Vækstforum, skal udfylde en ansøgning om statsstøtte. Blanketten findes på regionalt.dk.  

Såfremt de deltagende virksomheder fremgår af ansøgningen med de krævede oplysninger, er dette i sig selv 

tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning for støtten. 

Herudover skal de deltagende SMV’er, som optages i projektet efter indsendelsen af ansøgningen, udfylde en 

SMV-erklæring for de mellemstore virksomheder eller en ”lille” erklæring for de små virksomheder. Begge 

erklæringer kan findes på regionalt.dk.  

I forbindelse med projektet skal du udarbejde et statsstøtteregnskab for hver enkelt virksomhed, som får tildelt 

statsstøtte i projektet.  

Husk at al offentlig støtte er omfattet af statsstøttereglerne, dvs. EU-medfinansiering, statslig medfinansiering, 

regionale udviklingsmidler samt medfinansiering fra kommunerne. 

I eksemplet har vi prøvet at vise dig, hvordan statsstøtte kan beregnes. Vi har taget udgangspunkt i 

Socialfondens prioritetsakse 1.2.C, hvor der deltager 4 virksomheder, herunder 2 små og 2 mellemstore 

virksomheder.  

 

Eksempel: 

Projektets formål er at realisere vækstpotentialet blandt de deltagende virksomheder ved at give deltagerne, 

både medarbejdere og ledere, et kompetenceløft. Gennem et specifikt produktivitets- eller vækstperspektiv 

skal kompetenceudviklingsforløbene tilpasse deltagernes, og dermed virksomhedernes, evne til forandringer. 

Projektet er forankret hos en erhvervsdrivende fond, der har et erhvervsfremmende formål. 

Målgruppen i projektet er SMV’er med et veldefineret vækstkompetencebehov. 

Uddannelsesaktiviteterne i projektet skal alene gennemføres af eksterne konsulenter, men den 

kontraktansvarlige partner skal dog facilitere netværksarrangementer og matche virksomheder/deltagere med 

mentorer, der bliver tilknyttet til hver virksomhed.   

På kompetenceudviklingsforløbene deltager i alt 40 medarbejdere og ledere fra de fire virksomheder. Der er 

budgetteret med en kontant egenbetaling på 7.354,68 kr. pr. deltager. Herudover lægger virksomhederne 115 

timer pr. medarbejder til enten standardsats eller faktisk løn. 

Projektets udgifts- og finansieringssammensætning er som følger:   

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/blanketter
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/blanketter
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/blanketter
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Budget – socialfondens kontoplan, 18 %:  

Udgifter  ESF kontoplan Beløb, kr. Statsstøtte:1 

Projektadministration 20, projektarbejde, faktisk løn 250.000,00  

Facilitering, mentorordning 

og netværksetablering 

20, projektarbejde, faktisk løn 750.000,00  

Øvrige omkostninger 70, øvrige udgifter, 18 % 

standardsats 

484.968,72  

Ekstern konsulent som 

underviser 

40, ekstern konsulentbistand 1.694.270,69 1.400.083,46 

 

Personaleomkostninger - 

løn til deltagere under 

forløbet 

 

100, Deltagerløn, standardsats 

110, Deltagerløn, faktisk løn 

Deltagerudgifter i alt 

167.066,25 

538.798,71 

705.864,96 

 

I alt  3.885.104,37  

Finansiering ESF kontoplan Beløb, kr.  

EU-støtte, kontant, ESF 500, EU-støtte ESF 1.942.552,19  

Løn til deltagere fra 

virksomheder 

511, Privat deltagerfinansiering 705.864,96  

Regionale udviklingsmidler 521, Kontante regionale tilskud 725.000,00  

Kontant tilskud fra 

kommune X  

522, Kontante kommunale 

tilskud 

217.500,00  

Virksomheders kontante 

betalinger  

534, Privat egenfinansiering 294.187,22  

I alt  3.885.104,37 1.400.083,46 

 

Nedenfor gennemgås statsstøttekonsekvenserne for henholdsvis den kontraktansvarlige partner og for de 

deltagende virksomheder. 

 

 

 
1 Beregningen af statsstøtten fremgår af afsnittene nedenfor og er alene medtaget i oversigten af fremstillingshensyn. 
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Statsstøtte til den kontraktansvarlige partner: 

Den kontraktansvarlige partner har i dette projekt til opgave at administrere og implementere projektet. Den 

del af projektaktiviteterne, der består af selve administrationen, udgør normalt ikke statsstøtte.  Det vil altid 

være en konkret vurdering, men i dette projekteksempel anses det ikke for statsstøtte. 

Den kontraktansvarlige partner modtager herudover også offentlig støtte til at facilitere kompetence-

udviklingsforløbene og netværksarrangementer, samt til at iværksætte mentorforløb, men det er den eksterne 

konsulent, der udfører selve undervisningsaktiviteterne. I det konkrete eksempel vurderes det, at facilitering 

af forløb og netværk samt mentorforløb ikke udgør statsstøtte for den kontraktansvarlige partner. Det samme 

gælder for de aktiviteter, som gennemføres i forbindelse med etablering af en mentorordning og 

netværksdannelse.2 

I dette konkrete projekt bliver det udokumenterede tillæg på 18 % (øvrige omkostninger) ikke anvendt til 

aktiviteter, der har karakter af statsstøtte.  

Den kontraktansvarlige partner bliver altså ikke i det konkrete eksempel pålagt statsstøtte. 

 

Statsstøtte til de deltagende virksomheder: 

Virksomhederne opnår en økonomisk fordel ved at deltage i kompetenceudviklingsaktiviteterne, men kun 

gennem de aktiviteter, der udføres af den eksterne konsulent.  

For at efterprøve om statsstøtten til den enkelte virksomhed overstiger de fastsatte støttelofter i 

gruppefritagelsesforordningens artikel 31, skal der for hver deltager/virksomhed beregnes dels et beløb for 

de støtteberettigede udgifter og dels et beløb for statsstøtten. Beregningen tager udgangspunkt i den samlede 

offentlige støtte og i de støtteberettigede udgifter ift. virksomhederne. Dette kan opsættes i følgende formel: 

 
𝑆𝑡𝑎𝑡𝑠𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑟. 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑥 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟𝑒

𝑆𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑏𝑒𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑔𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑
= 𝑆𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑟. 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑 

Den samlede offentlige støtte i projektet udgør 2.885.052,19. Af denne støtte anvender fonden 1.484.968,72 

kr. til sine egne udgifter (bemærk, der indgår ikke i projektets finansiering egenfinansiering fra fonden). Der 

er altså 1.400.083,46 kr. tilbage i offentlig støtte til fordeling blandt virksomhederne.  

 

Statsstøtte pr. virksomhed:  

Den økonomiske fordel, som virksomhederne opnår gennem offentlige bidrag er således 1.400.083,46 kr. Da 

der deltager 40 personer, er statsstøtten pr. deltager 35.002,09 kr.  

 

Støtteberettigede udgifter pr. virksomhed: 

De støtteberettigede udgifter til et uddannelsesprojekt, kan være udgifter til undervisere, udgifter til 

rådgivning, samt udgifter til personaleomkostninger ved deltagelse i uddannelsesaktiviteter.  

 

I dette konkrete projekt svarer de støtteberettigede udgifter til følgende:  

 

 
2 Vi anbefaler at du sætter dig ind i notatet om økonomisk aktivitet i operatørkredsen (statsstøtte), som du finder på 

regionalt.dk. 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020
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𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟𝑙ø𝑛 + 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

+ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

 

705.864,96 𝑘𝑟. +294.187,22 𝑘𝑟. +1.400.083,46 𝑘𝑟. = 2.400.135,65 𝑘𝑟. 3 

 

På virksomhedsniveau ser beregningen ud som følger: 

Finansiering af uddannelsesaktiviteterne: 

 Antal 

deltagere: 

Deltagerfinansie

ring: 

Kontant 

egenfinansieri

ng: 

Samlet 

finansierin

g: 

Statsstøtten pr. 

virksomhed: 

(Udgifter til 

undervisning  

Støtteberetti

gede udgifter 

pr. 

virksomhed 

Virksomhed 1: 
Lille virksomhed, 

standardsats 

Timeløn: 111,75 

kr. (2015-sats). 

 

1 111,75 kr. x 115 

timer x 1 

deltager = 

12.851,25 kr. 

 

7.354,68 kr. 20.208,93 

kr. 

1 x 35.002,09 = 

35.002,09 kr. 

55.208,02 kr. 

Virksomhed 2: 
Mellemstor 

virksomhed, 

faktisk løn 

Timeløn: 

152,34708 kr.  

15 152,34708 kr. x 

115 timer x 15 

deltagere = 

262.798,71 kr. 

110.320,21 kr. 373.118,92 

kr. 

15 x 35.002,09 = 

525.031,30 kr. 

898.150,22 

kr. 

Virksomhed 3: 
Mellemstor 

virksomhed, 

faktisk løn 

Timeløn: 200 kr. 

12 200 kr. x 115 

timer x 12 

deltagere = 

276.000 kr. 

88.256,17 kr. 364.256,17

kr. 

12 x 35.002,09 = 

420.025,04 kr. 

784.281,20 

kr. 

Virksomhed 4: 
Lille virksomhed, 

standardsats 

Timeløn: 111,75 

kr. (2015-sats). 

 

12 111,75 kr. x 115 

timer x 12 

deltagere = 

154.215 kr. 

88.256,17 kr. 242.471,17 

kr. 

12 x 35.002,09 = 

420.025,04 kr. 

662.496,20 

kr. 

Kontrol: 705.864,96 kr. 294.187,22 kr.  1.400.083,46 2.400.135,65 

 

Beregning af støtteintensitet: 

 Statsstøtte pr. 

virksomhed: 

Støtteberettigede udgifter 

pr. virksomhed: 

Støtteintensitet: 

Virksomhed 1: 
Lille virksomhed, 1 deltager 

35.002,09 kr. 55.208,02 kr. 63,40 % 

Virksomhed 2: 
Mellemstor virksomhed, 15 

deltagere 

525.031,30 kr. 898.150,22 kr. 58,46 % 

Virksomhed 3: 
Mellemstor virksomhed, 12 

deltagere 

420.025,04 kr. 784.281,20 kr. 53,56 % 

Virksomhed 4:  
Lille virksomhed, 12 deltagere 

420.025,04 kr. 662.496,20 kr. 63,40 % 

 
3 Bemærk at tallene er importeret fra Excel og at der derfor kan forekomme afrundingsforskelle. Det gælder også i 

tabellen.  
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Den maksimale støttesats for uddannelsesstøtte er 60 % for mellemstore virksomheder og 70 % for små 

virksomheder. Virksomhederne i eksemplet er derfor alle inden for de tilladte støtteintensiteter.  
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