
 

Dato 21. april 2022 

2021-28667 

 

 

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN  

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

  

Tlf.         35 29 17 00 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post deb@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

ERHVERVSMINISTERIET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 7.4.4 – Krav til tredjepartsapplikationer på Virksomheds-

guiden 

 

Alle applikationer på Virksomhedsguiden skal overholde nogle bestemte ret-

ningslinjer. Hvis det i projektbeskrivelsen fremgår, at disse betingelser ikke vil 

blive overholdt, vil ansøgningen om tilskud ikke være konditionsmæssig.  

 

Der er følgende konditioner:  

• Applikationer på Virksomhedsguiden skal have en erhvervsfremmende 

og almennyttig karakter. Det vil sige, at indholdet og funktionaliteten 

skal være rettet mod virksomheder med henblik på at styrke information 

og viden om opstart, drift og udvikling af virksomhed jf. Lov om er-

hvervsfremme §1. 

• Applikationer på Virksomhedsguiden skal i sig selv udgøre en 

ydelse/service, som brugeren får en direkte nytte af. Det vil sige, at ap-

plikationen skal have et selvstændigt virke, hvor det ikke er en forudsæt-

ning for resultatet, at brugerne skal navigere videre til anden hjemmeside 

eller lignende. Der må i moderat omfang henvises til ydelser uden for 

applikationen, men disse henvisninger skal have en supplerende karak-

ter. 

• Applikationer på Virksomhedsguiden skal have et væsentligt interaktivt 

element. Det vil sige, at brugerne skal kunne have interaktion med ind-

holdet. Det kan være en klikbar guide, et beregningsværktøj og lignende. 

• Indholdet og funktionaliteten må ikke direkte eller indirekte anprise be-

stemte kommercielle produkter eller aktiviteter på markedsvilkår. Ap-

plikationen kan indeholde henvisning til private produkter eller aktører, 

f.eks. for at skabe øget gennemsigtighed for brugerne på et marked, hvis 

dette sker i overensstemmelse med de forvaltningsmæssige principper 

om gennemsigtighed og ligebehandling. 

• Indholdet og funktionaliteten skal tilrettelægges således, at det er åbent 

og inkluderende uden bindinger for målgruppen. Der kan dog stilles krav 

til brugerne om login ved NemID/MitID. 

• Applikationer på Virksomhedsguiden skal til stadighed overholde Er-

hvervsstyrelsens krav til teknologi, dataopsamling og design. Der fore-

findes udtømmende vejledninger hertil.  
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