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Spørgsmål 

 

Svar 

Kan man søge kun på en af de tre 

indsatser 

Ja, det kan man godt, men ansøgningen 

styrkes i dette tilfælde, hvis den er koordi-

neret med andre ansøgninger. Ved tilde-

ling af tilsagn til flere end en operatør, vil 

der være krav om, der nedsættes en samlet 

koordinationsgruppe for den samlede ind-

sats, der skal sikre mod uhensigtsmæssige 

overlap i indsatsen. 

Kan man tage virksomheder med i 

projektet, der har fået udarbejdet en 

grøn forretningsmodel i et andet 

regi? 

Ja, det kan man godt. Dog skal dette være 

undtagelsen. Der skal være en klar over-

vægt af virksomheder, som får udviklet en 

grøn forretningsmodel i projektet. 

Kan der samarbejdes med udenland-

ske virksomheder i projektet? 

Ja, det kan der godt, dog kan der udeluk-

kende gives støtte til de danske virksomhe-

der. 

Skal maskiner indkøbt i projektet 

leve op til specielle energikrav? 

Maskiner indkøbt i projektet skal under-

støtte den grønne forretningsmodel, som 

den enkelte virksomhed får udviklet. 

Er der et loft for, hvor stor budget-

posten ’øvrige udgifter’ må være? 

Ja, et tilsagn kan maksimalt indeholde 

6.300.000 kr. til dækning af øvrige udgif-

ter, når man ansøger efter kontoplanen 

med 18% til dækning af øvrige udgifter. 

Hvordan defineres uhensigtsmæs-

sige overlap? 

Det er væsentligt, at man med denne ind-

sats ikke unødigt overlapper med eksiste-

rende indsatser. Det være sig både på akti-

vitetsniveau og på de deltagende virksom-

heder. 

Kan der søges støtte til virksomhe-

ders deltagelse i internationale arran-

gementer, der har til formål at for-

løse et eksportpotentiale i den 

grønne forretningsmodel 

Det vil bero på en konkret vurdering af ak-

tiviteten. Afgørende faktorer er blandt an-

det, hvornår aktiviteten finder sted i for-

hold til udviklingen af den grønne forret-

ningsmodel og hvad der konkret søges 

støtte til. 
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