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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Til alle, der har afgivet høringssvar over udkastet til støtteberettigelsesregler 

Vedr. høringssvar til udkastet til støtteberettigelsesregler  

 

Tak for jeres høringssvar til det udkast til nye støtteberettigelsesregler, som Er-

hvervsstyrelsen sendte i høring den 16. december 2021.  

 

Vi sætter stor pris på jeres engagement og input i såvel høringen som i den for-

udgående dialog. Engagementet viser, at der på tværs af erhvervsfremmesyste-

met er en stærk fælles interesse i at sikre enkle og fleksible regler.  

 

Erhvervsstyrelsen ønsker at forenkle og forbedre de samlede administrative ram-

mer for anvendelsen af midler fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæ-

iske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling mest muligt. Det gæl-

der både reglerne om støtteberettigelse, it-understøttelse af ansøgninger og pro-

jekternes afrapportering, administrativ praksis, vejledninger, skabeloner m.v. 

 

I arbejdet med den nye vejledning om støtteberettigelse har Erhvervsstyrelsen – 

indenfor de rammer, der er givet af den relevante EU-regulering og de nationale 

programmer for Regionalfonden og Socialfonden Plus – haft fokus på at forenkle 

kravene til både operatører og virksomheder, mindske behovet for dokumenta-

tion, øge fleksibiliteten for projekter og virksomheder i det omfang, det ikke går 

afgørende ud over ønsket om forenklinger, samt understøtte sammenhængen i 

erhvervs- og innovationsindsatsen på tværs af ordninger.  

 

Det har derudover været væsentligt for Erhvervsstyrelsen at udforme et regelsæt, 

der understøtter hurtigere udbetalinger af støtte og opretholder en lav fejlprocent 

i den kommende strukturfondsperiode. Den lave danske fejlprocent i den hidti-

dige strukturfondsperiode har gjort det muligt at indføre et nyt kontrol-set up 

fremadrettet, hvor den hidtidige dobbeltkontrol af udgifter, der har været hos 

først revisor og derefter Erhvervsstyrelsen, fjernes, så udgiftskontrollen frem-

over sker hos revisor. Det forventes at reducere sagsbehandlingstiden væsentligt.  

 

Vi har netop offentliggjort den nye vejledning om støtteberettigelse, som I kan 

finde på Erhvervsstyrelsens nye programhjemmeside. Vejledningen er på en 

række punkter justeret i forhold til høringsudkastet som følge af jeres input. 

 

På høringsportalen vil der snarest blive offentliggjort et omfattende høringsnotat, 

hvor I kan læse nærmere om styrelsens vurdering af de enkelte høringssvar, og 

om de har medført ændringer.  

 

Bilagt dette brev kan I finde en oversigt, der beskriver 20 forbedringer i ny vej-

ledning om støtteberettigelse og tilhørende administration, sammenlignet med 

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/
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de støtteberettigelsesregler, der er gældende for projekter i fondsperioden 2014-

2020. 

 

Samlet set er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at den nye vejledning om støtte-

berettigelse vil indebære en betydelig forenkling og forbedring af reglerne for 

anvendelsen af EU-midler i 2021-2027 i forhold til reglerne for den tidligere 

strukturfondsperiode. 

 

Der er dog også punkter, hvor vi ikke helt er i mål. For det første har en række 

interessenter udtrykt ønske om højere satser for specialiserede medarbejdere, 

herunder videns- og innovationsmedarbejdere fra vidensinstitutioner som uni-

versiteter og GTS’er. Erhvervsstyrelsen anerkender, at der er tale om en gruppe 

af partnere, hvis omkostningsstruktur betyder, at de isoleret set ikke opnår en 

støtte, der kompenserer deres udgifter i samme omfang, som det sker for andre 

partnere. På den baggrund er Erhvervsstyrelsen grundlæggende indstillet på at 

indføre særlige takster for denne gruppe. Erhvervsstyrelsen er i dialog med Eu-

ropa-Kommissionen mhp. afklaring af muligheden for at anvende takster m.v., 

der er etableret i andre nationale støtteordninger under Innovationsfonden. Er-

hvervsstyrelsen vil arbejde for, at der i dialog med Europa-Kommissionen kan 

findes en løsning i løbet af andet kvartal 2022, så løsningen kan implementeres 

for de projekter, der får tilsagn i forårets ansøgningsrunder.  

 

For det andet har flere problematiseret, at EU's statsstøtteregler betyder, at do-

kumentationen i projekter med statsstøtte skal gemmes frem til 31. december 

2039. Erhvervsstyrelsen er enig i, at det kan opleves som unødvendigt lang op-

bevaringstid. Styrelsen vil derfor tage initiativ til at drøfte med Europa-Kommis-

sionen, om der kan lempes på dette krav overfor projekterne. 

 

Erhvervsstyrelsen ønsker at fortsætte arbejdet med at skabe så enkle og fleksible 

rammer som muligt. Derfor påtænker Erhvervsstyrelsen at gennemføre en eva-

luering og et nabolandstjek af det nationale regelsæt i løbet af 2023, hvor det 

bl.a. vil blive undersøgt, om det er muligt at lette yderligere på områder som fx 

start- og slutoplysninger, udenlandske partnere, kontrol-, revisions- og bogfø-

ringsreglerne m.v.  

 

Erhvervsstyrelsen vil afslutningsvis endnu engang gerne takke for jeres input og 

engagement i den nye vejledning om støtteberettigelse. Styrelsen håber, at I også 

vil se positivt på at blive inddraget i forbindelse med den påtænkte evaluering i 

2023. 

 

Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte os.  

  

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Rosen 

Chef 

DE Forvaltning og forenkling 

DE Administration og kommunikation 


