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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af yderligere op til 11,4 mio. kr. 

til to projekter, som har ansøgt annonceringen ”Investeringsstøtteordning for grønne, 

innovative teknologier”.   

 

Baggrund 

Bestyrelsen tog på mødet den 21. juni 2022 stilling til ansøgninger til ”Investerings-

støtteordning for grønne, innovative teknologier”. Der har efterfølgende vist sig at 

have været fejl i indstillingerne i to af de projekter, som bestyrelsen besluttede at give 

tilsagn. 

 

Det drejer sig for det første om projektet Lem Kær Green Hydrogen Test Center, som 

bestyrelsen besluttede at give tilsagn om tilskud af 15,7 mio. kr. REACT-EU-midler. 

Projektet var indstillet til bestyrelsen med en oplysning om, at det ansøgte beløb var 

15,7 mio. kr., mens projektet i sin ansøgning havde søgt 27,1 mio. kr. Fejlen blev 

opdaget af sekretariatet i forbindelse med den efterfølgende legalitetskontrol. Stats-

støttevurderingen har betydet, at projektet er berettiget til et tilskud på i alt 23,2 mio. 

kr., altså 7,5 mio. mere end det, bestyrelsen har besluttet at give i tilsagn. Projektets 

aktiviteter er uændrede i forhold til det, der blev forelagt bestyrelsen på mødet den 

21. juni 2022. 

 

For det andet drejer det sig om projektet PtX Cluster Zealand, hvor en tilsvarende fejl 

er konstateret. Projektet havde oprindeligt ansøgt om 3,9 mio. kr. mere end det beløb, 

som blev indstillet til bestyrelsen. Legalitetskontrollen af dette projekt er ikke afslut-

tet, så beløbet, som projektet er berettiget til, kan vise sig mindre. På det foreliggende 

grundlag er det forventningen, at beløbet bliver betydeligt lavere end de 3,9 mio. kr. 

 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at projekterne er berettigede til et højere 

tilskudsbeløb end de tildelte. 

 

Bestyrelsen udmøntede på mødet den 21. juni 2022 ikke det fulde, annoncerede beløb 

(244 mio. kr.) til ansøgninger til ”Investeringsstøtteordning for grønne, innovative 

teknologier”. Der var et restbeløb på 19 mio. kr., der imidlertid ikke kan anvendes til 

at finansiere de ovenfor nævnte beløb. Det skyldes, at restmidlerne er blevet udbudt 

i en genannoncering, som netop har haft ansøgningsfrist, og disse midler derfor er 

øremærket de indkomne ansøgninger til genannonceringen. 

 

Løsning 
Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen giver tilsagn om ekstra 7,5 mio. kr. til projektet 

Lem Kær Green Hydrogen Test Center og tilsagn om op til 3,9 mio. kr. ekstra til 

projektet PtX Cluster Zealand. 

 

Midlerne foreslås taget fra reserven af de decentrale erhvervsfremmemidler, da der 

ikke er uforpligtede REACT-EU-midler. 

 

Sekretariatet bemærker, at lignende fejl ikke tidligere har været konstateret, samt at 

de interne processer i behandlingen af ansøgninger er justeret for at sikre, at tilsva-

rende fejl ikke finder sted fremadrettet. 
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Videre proces 

I umiddelbar forlængelse af bestyrelsens behandling kan der udstedes tilsagn til pro-

jekt Lem Kær Green Hydrogen Test Center på 15,7 mio. kr. REACT-EU-midler og 

7,5 mio. kr. DEM-midler. 

 

Tilsagnet til PtX Cluster Zealand gives hurtigst muligt, når sagen er fuldt oplyst. 

 

Kommunikation 

Det foreslås, at der ikke kommunikeres om justeringerne af de konkrete projekter. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at; 

• Bestyrelsen godkender, at der udmøntes 7,5 mio. kr. DEM-midler til projek-

tet Lem Kær Green Hydrogen Test Center. 

• Bestyrelsen godkender, at der udmøntes op til 3,9 mio. kr. DEM-midler til 

projektet PtX Cluster Zealand, hvis det bliver nødvendigt. 
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