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1. Indledning 

Denne vejledning udgør én ud af de to vejledninger under Erhvervsudviklingsordnin-

gen i 2012. Der kan i 2012 ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter in-

den for det primære jordbrug og forarbejdning i fødevaresektoren. Begge vejledninger 

omfatter projekter både inden for forarbejdningssektoren og inden for det primære 

jordbrug. 

 

For 2012 er der følgende to vejledninger, hver med sit ansøgningsskema:  

 Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende det primære 

jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren – udviklingsprojekter 

 Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende det primære 

jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren – demonstrationsprojek-

ter 

Indikative rammer under Erhvervsudviklingsudviklingsordningen 

Inden for de bevillingsmæssige rammer kan NaturErhvervstyrelsen fastlægge en eller 

flere indikative rammer for et eller flere indsatsområder eller til en bestemt aktivitet 

under ordningen. I forbindelse med fastlæggelse af indikative rammer, der alene ve d-

rører midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

(ELFUL), kan NaturErhvervstyrelsen desuden beslutte, at projekter under en sådan 

ramme kun kan medfinansieres af nærmere fastsatte nationale offentlige midler.  

 

I forbindelse med ansøgningsrunden i 2012 har NaturErhvervstyrelsen fastlagt følgen-

de indikative rammer for ordningen:  

 

1. Medfinansiering fra landbrugets fonde. 

I henhold til Grøn Vækst aftalen er der afsat 40 mio. kr. EU-midler til udviklings- og 

demonstrationsprojekter, hvor der foreligger medfinansiering fra landbrugets fonde.  

 

2. Medfinansiering fra gartnerisektorens fonde.  

I henhold til aktstykke nr. 174 af 11. august 2011 vedrørende en supplerende fælles 

indsats i gartnerisektoren som følge af VTEC-udbruddet i foråret 2011 er der afsat 5,7 

mio. kr. EU-midler til udviklings- og demonstrationsprojekter i det primære jordbrug, 

hvor der foreligger medfinansiering fra gartnerisektorens fonde.  

 

3. Medfinansiering fra Fonden for Økologisk Landbrug.  

I henhold til aftalen om Grønt Fokus, der er indgået mellem regeringen og Enhedsl i-

sten i forbindelse med finansloven for 2012, er der afsat 5,0 mio. kr. EU-midler til ud-

viklings- og demonstrationsprojekter, der er medfinansieret af Fonden for Økologisk 

Landbrug.  

 

Ansøgninger om tilskud under denne ramme skal ligge inden for aftalen om Grønt Fo-

kus. Projekterne skal derfor omhandle udvikling af nye produktionsformer, der mar-

kant udvikler økologisk drift i forhold til øget bæredygtighed for naturen, dyreve lfærd, 

klima, biodiversitet og miljø.  

Et projekt skal ikke nødvendigvis indeholde alle de ovennævnte faktorer. 
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4. Medfinansiering fra kommuner og regioner. 

I henhold til Grøn Vækst aftalen er der afsat EU-midler til udviklings- og demonstrati-

onsprojekter, hvor der foreligger medfinansiering fra kommuner og regioner.  
 

Størrelsen af puljen er meldt ud til de respektive kommuner og regioner. 
 

5. Skræddersyede økologiske biomasseløsninger. 

I henhold til Grøn Vækst aftalen er der afsat 4,0 mio. kr. til udviklings- og demonstra-

tionsprojekter vedrørende indsatsområdet ”Skræddersyede økologiske biomasseløsni n-

ger”.  

Under denne indikative ramme er der ikke krav om medfinansiering med andre offen t-

lige nationale midler, idet der er medfinansiering fra Fødevareministeriet.   

 

For information om ”Skræddersyede økologiske biomasseløsninger” henvises til sær-

skilt udbudsmateriale (vejledning). 

 

Formålet med Erhvervsudviklingsordningen under Grøn Vækst 

Formålet er at fremme udviklingen af nye processer og teknologier samt demonstrere 

og sprede videnskabelig viden og praksis om anvendelse af nye processer og teknolo-

gier i den primære jordbrugssektor og forarbejdning i fødevaresektoren.  
 

Hvilke typer projekter ydes der tilskud til, under Erhvervsudviklingsordningen i 

2012 

Det kan ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, hvortil der foreligger 

medfinansiering med andre offentlige nationale midler end midler fra Fødevaremini-

steriet, jf. beskrivelse af de indikative rammer ovenfor.  

 

Tilskuddet efter bekendtgørelsen kan højest udgøre et beløb, svarende til den anden of-

fentlige nationale medfinansiering udgør. Tilskuddet efter bekendtgørelsen består der-

for af EU-midler. Projekterne skal omfatte mindst ét af følgende indsatsområder: 

1. Kvalitetsfødevarer. 

2. Fødevaresikkerhed. 

3. Økologi. 

4. Produkters sporbarhed. 

5. Dyresundhed og –velfærd. 

6. Arbejdsmiljø. 

7. Miljøeffektive indsatser, herunder miljøteknologi. 

8. Andre indsatsområder, som efter Fødevareministeriets vurdering væsentligt kan 

bidrage til at fremme udvikling og demonstration i det primære jordbrug samt 

forarbejdning i fødevaresektoren. 
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Der kan ydes tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, der ligger inden for 

Grøn Vækst indsatsen: 

 

 Skræddersyede økologiske biomasseløsninger. 

 

Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken af de ovenfor nævnte rammer ansøgningen 

vedrører. For projekter vedr. medfinansiering fra Kommuner og Regioner skal disse 

bruge det dertil udviklede forklæde. 

 

I projektbeskrivelsen skal det begrundes, at projektet ligger inden for formålet med 

indsatsen.  

 

2. Hvem kan modtage tilskud til udviklingsprojekter? 

Krav om samarbejde 

For at der kan ydes tilskud til et udviklingsprojekt, skal projektet gennemføres som et 

samarbejde, der mindst skal omfatte en primær jordbrugsproducent inden for jordbrug 

og en anden part, der ikke er primærproducent inden for jordbrug.  

 

I projektet skal mindst to deltagere (mindst én fra hver af de to parter) udfylde og 

underskrive et deltagerskema, og den ene part skal som minimum deltage i en styr e-

gruppe for projektet. 

 

Samarbejdskravet skal belyses i ansøgningsskemaet pkt. F.  

En primær jordbrugsproducent – defineres som: 

Ejer og forpagter af en jordbrugsbedrift, herunder et aktie- og anpartsselskab, der ejer 

eller forpagter en jordbrugsbedrift, samt en jordbruger, hvis bedrift indgår i et drifts-

fællesskab eller en gruppe af primære jordbrugsproducenter. Jordbrugsbedrifter  omfat-

ter ikke skovbrugsbedrifter.  

Ved primærjordbrug forstås en jordbrugsbedrift, hvor der produceres jordbrugsproduk-

ter, og hvor produkterne ikke på jordbrugsbedriften er genstand for forarbejdning. A k-

tiviteter på jordbrugsbedriften, der foretages til forberedelse af  produktet til første salg, 

betragtes også som primært jordbrug. 

En anden part – defineres som: 

En anden part omfatter alle andre virksomheder, der ikke er primære jordbrugsprodu-

cent, jf. ovenstående beskrivelse. Det kan f.eks. være en forarbejdningsvirksomhed, 

der forarbejder fødevare, nonfood eller skovbrugsprodukter, offentlige eller private 

forsknings- eller forsøgsinstitutioner, konsulenter, it-konsulenter, en maskinstation el-

ler en smed. 

Hvem kan modtage tilskud? 

Tilskud kan ydes til jordbrugere, foreninger af jordbrugere, virksomheder, organisatio-

ner og forskningsinstitutioner. 
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Hvem kan ikke modtage tilskud? 

Der kan ikke ydes tilskud til virksomheder inden for det primære fiskeri eller forar-

bejdning af fisk eller fiskeprodukter. 

 

Ydermere kan der ikke ydes tilskud til producentorganisationer.  

Hvis du er medlem af en producentorganisation
1
 eller hvis du er en producentorganisa-

tion, kan du under visse omstændigheder ikke modtage tilsagn om tilskud under inve-

steringsordningen. 

Det gælder, hvis der i producentorganisationens driftsprogram er aktioner, der svarer 

til tilskudsberettigede aktiviteter under Erhvervsudviklingsordningen.  

Hvis producentorganisationens driftsprogram indeholder én eller flere af aktionerne 

nævnt i tabel 1, er du udelukket fra at modtage tilskud under denne ordning. 

 

 
Tabel 1: Aktioner i driftsprogram der udelukker medlemmer fra at modtage  tilsagn om tilskud 

under investeringsordningen. 

Aktioner i driftsprogram der udelukker for tilsagn om tilskud under investeringsord-

ningen 

1.0  Reduktion af produktionsomkostningerne gennem rationaliseringer af produkt i-

on, afgrødebehandling og afsætning 

1.6  investeringer i maskinel herunder robotteknologi  

2.1  Maskinel til anvendelse ved sortering 

2.2  Investeringer i køleanlæg eller kontrolleret atmosfære i transportmidler. 

3.3  Investeringer i ny teknologi, der sikrer en bedre energiudnyttelse  

3.4  Etablering af systemer der skal reducere vandforbruget  

3.5  Systemer til indikering af vandingsbehov 

3.6 Støtte til teknisk udstyr til fremme af reduktion af gødningsforbruget i såvel 

væksthuse som visse kulturer på friland 

3.7 Særlig støtte i forbindelse med økologisk dyrkning af frugt  

3.8 Støtte i forbindelse med Integreret Produktion med henblik på at reducere pest i-

cidforbruget. 

3.9 Støtte i forbindelse med udskiftning af ældre traditionelle sprøjter til mere mi l-

jøvenlige sprøjter 

 

 

Det er NaturErhverstyrelsen der vurderer, om en aktion i producentorganisationens 

driftsprogram svarer til de tilskudsberettigede aktiviteter under ordningen Økologisk 

Investeringsstøtte. 

 
 

                                                      
1
 som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1234 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for  

landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordni n-

gen). 
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3. Hvad er et udviklingsprojekt? 

Ved et udviklingsprojekt forstås aktiviteter, herunder aktiviteter vedrørende test og a f-

prøvning, hvis formål det er at udvikle nye eller forbedrede produkter, processer eller 

teknologier på baggrund af erhvervelse og anvendelse af eksisterende videnskabelig og 

anden relevant viden og færdigheder.  

 

Udviklingsaktiviteter kan omfatte udvikling af kommercielt anvendelige prototyper, 

hvis prototypen nødvendigvis er det endelige resultat af udviklingsaktiviteten, og hvis 

den er for kostbar at fremstille til kun at bruges til test og afprøvning.  

 

Resultatet af de gennemførte udviklingsaktiviteter forventes at kunne anvendes, he r-

under kommercialiseres på kort sigt. 

 

Projekterne kan være baseret på forudgående forskning, men må ikke indeholde forsk-

ningsaktiviteter. 

 

Der kan ikke ydes tilskud til projekter inden for det primære fiskeri, til forarbejdning 

af fisk eller fiskeprodukter, eller til forarbejdning af skovbrugsprodukter.  
 

4. Tilskuddets størrelse  

Såfremt projektet medfinansieres med andre offentlige nationale tilskud  kan til-

skuddet efter bekendtgørelsen
2
 højst udgøre et tilsvarende beløb som den anden offent-

lige medfinansiering udgør, og derved højst:  

 30 pct. for små virksomheder 

 25 pct. for mellemstore virksomheder 

 20 pct. for store virksomheder 

 

Såfremt projektet medfinansieres med andre offentlige nationale tilskud,  og hvis 

betingelserne vedrørende udvidet offentliggørelse  er opfyldt, kan det samlede of-

fentlige tilskud dog udgøre 100 pct. Tilskuddet kan efter bekendtgørelsen højst udgøre 

50 pct. 

 

Projekter, der medfinansieres af andre offentlige midler end midler fra Fødevaremin i-

steriet, kan efter denne bekendtgørelse maksimalt ydes et tilskud, der svarer til større l-

sen af den anden offentlige nationale medfinansiering.  

 

Skræddersyede økologiske biomasseløsninger 

Tilskudsprocenten for projekter under indsatsområdet ”Skræddersyede økologiske 

biomasseløsninger” afhænger dels af virksomhedens størrelse, dels af om der forelig-

ger medfinansiering med andre offentlige tilskud til projektet: 

 

Tilskuddet for nationalt finansierede ordninger kan efter bekendtgørelsen højst udgøre: 

                                                      
2
 Bekendtgørelse nr. 932 af 19. juli 2010 om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende det 

primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren, som ændret ved bekendtgørelse nr. 

1473 af 16. december 2010 og bekendtgørelse nr. 1268 af 15. december 2011.  
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 60 pct. for små virksomheder 

 50 pct. for mellemstore virksomheder 

 40 pct. for store virksomheder 

 

Betingelser vedrørende udvidet offentliggørelse: 

Udvidet offentliggørelse kan ske når: 

1. projektet skal vedrøre produkter, der er anført i EU-traktatens bilag I
3
 

2. projektet skal være af generel interesse for den pågældende specifikke sektor eller del-

sektor 

3. oplysninger om projektet, herunder formålet og hvornår de forventede resultater vil fo-

religge, offentliggøres på internettet inden projektstart, 

4. resultaterne stilles gratis til rådighed, og 

5. projektets resultater skal være tilgængelige på internettet i minimum 5 år. 

 

Definitioner
4
 af virksomhedsstørrelser: 

 

Lille virksomhed: defineres som virksomheder med højst 50 ansatte og som enten har 

en årlig omsætning på højst 74,5 mio. eller en samlet årlig balance på højst 74,5 mio. 

kr. 

 

Mellemstore virksomheder defineres som virksomheder med højst 250 ansatte og 

som enten har en årlig omsætning på højst 372 mio. kr. eller en samlet balance på højst 

320 mio. kr. 

 

Virksomheden skal være uafhængig, det vil sige, at virksomheder, som ikke opfylder 

ovennævnte kategorier, ikke må have kapitalandele el ler stemmerettigheder på 25 pct. 

eller mere.  

 

Store virksomheder defineres, som øvrige virksomheder, der er større end ovennævn-

te kategorier.  

 

For yderligere information om definitionen af små og mellemstore virksomheder hen-

vises til Europa-Kommissionens brugervejledning på nedenstående link: 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm 

 

Mulighed for anden medfinansiering? 

Under anden offentlig national medfinansiering indgår tilskud eller finansiering fra o f-

fentlige myndigheder og offentlige fonde, som f. eks. fra følgende finansieringskilder:  

 

                                                      
3
 EU traktatens Bilag 1 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0329:0334:DA:PDF  

 
4
 Definitionerne på små og mellemstore virksomheder og store virksomheder defineres i henhold til 

Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 med senere ændringer om anvendelsen 

af EF-traktatens artikel 87 og 88 om statsstøtte til små og mellemstore virksomheder.  

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0329:0334:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0329:0334:DA:PDF
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 Regioner og kommuner 

 Offentlige fonde, såsom jordbrugets promilleafgiftsfonde eller produktionsaf-

giftsfonde, Gartneribrugets fonde samt Fonden for Økologisk Landbrug.  

 

Der henvises til beskrivelsen af de fastlagte indikative rammer for 2012 på side 4. 

 

Såfremt ansøger opnår anden offentlig national medfinansiering af projektet, skal der 

til ansøgningen vedlægges dokumentation herfor. Hvis den dokumentation ikke fore-

ligger på ansøgningstidspunktet, skal ansøger indsende denne, inden NaturErhvervsty-

relsen kan meddele tilsagn.  

 

Dokumentation herfor kan være i form af kopi af tilsagnet eller bevillingsbrevet. Stør-

relsen af den anden offentlige medfinansiering skal angives i ansøgningsskemaet. 

 

For ansøgninger om tilskud, der ikke opfylder betingelserne i forbindelse med den in-

dikative ramme på 5 mio. kr. EU-midler til projekter, der medfinansieres af Fonden for 

Økologisk Landbrug, gælder, at ansøgningerne kan fremsendes under rammen på 40 

mio. kr. EU-midler til projekter, hvor der ydes medfinansiering fra landbrugets fonde.  

 

Tilsvarende vil ansøgninger om tilskud, der ikke opfylder betingelserne i fo rbindelse 

med den indikative ramme på 5,7 mio. kr. EU-midler til projekter, der medfinansieres 

af gartnerisektorens fonde, kunne fremsendes under rammen på 40 mio. kr. EU-midler 

til projekter, hvor der ydes medfinansiering fra landbrugets fonde.  

 

Der vil i januar 2012 blive udarbejdet et særligt vejledningsafsnit for ansøgninger 

om tilskud, der medfinansieres af kommuner og regioner.  

 

5. Hvad kan der ydes tilskud til? 

Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre 300.000 kr., og pro-

jektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest to år ef-

ter tilsagnsdatoen. 

 

De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte:  

 udgifter til løn til ansøgers eget personale (direkte lønudgifter) , i det omfang 

arbejdsindsatsen er direkte relateret til projektet og under forudsætning af, at 

udgiften kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokumentation.  

 udgifter til konsulentbistand,  

 udgifter til køb af nye materialer og nødvendigt nyt udstyr, 

 udgifter til leje med købsmulighed af nyt udstyr,  

 udgifter til markedsundersøgelser 

 

 

Det er en forudsætning, at udgifterne kan relateres direkte til projektet og er nødvend i-

ge for gennemførelsen af projektet. 
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NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end ovenstående 

tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervsty-

relsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.  

 

Indtægter, herunder salgsværdien af produkter, der er udviklet i forbindelse med pro-

jektet, skal fratrækkes ved opgørelse af projektomkostningerne.  

 

Den nedskrevne værdi (scrapværdi) af indkøbt udstyr skal fratrækkes de samlede tilskudsbe-

rettigede udgifter. NaturErhvervstyrelsen fastsætter denne nedskrevne værdi (scrapværdi), 

som er den værdi udstyr m.v. har efter projektets afslutning. 
 

Der kan ikke ydes tilskud til: 

 Forskningsaktiviteter. 

 Udarbejdelse af ansøgningen. 

 Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. 

 Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i 

medfør af anden lovgivning. 

 Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. 

 Moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. 

 Udgifter, der normalt afholdes af offentlige institutioner og offentlige virksomheder, 

 Anlægsinvesteringer, bortset fra inventarinvesteringer, der er nødvendige forud-

sætninger for at gennemføre projektet. 

 Løn til virksomhedsejerens eget arbejde. 

 Almindelige driftsudgifter. 

 Udgifter i forbindelse med kommerciel anvendelse af nye produkter m.v.,  

 Udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr eller brugt materiel. 

 Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilla-

delse til at iværksætte projektet, jf. § 4, stk. 5. 

 Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 54 i Kommissionens forord-

ning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til 

Rådetsforordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).” 
 

 

 

6. Udbudsregler 

Hvis du har fået tilsagn om offentligt tilskud, kan du være omfattet af reglerne i Ti l-

budsloven (Bekendtgørelse af lov nr. 1410 af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på 

visse offentlige og offentligt støttede kontrakter).  

 

Det fremgår af udbudsreglerne, at ved investeringer, der kan karakteriseres som bygge- 

og anlægsarbejder med en anslået værdi over 300.000 kr., skal tilsagnshaver indhente 

to underhåndsbud (to tilbud) på investeringen.  
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Ved bygge- og anlægsarbejder forstås også varekøb (udstyr), der forudsætter betydeli-

ge installationsomkostninger for at kunne fungere. Se mere information på Konkurre n-

cestyrelse- og Forbrugerstyrelsen hjemmeside, www.kfst.dk.  

 

7. Rimelige udgifter 

NaturErhvervstyrelsen skal vurdere, hvorvidt udgifterne til projektet er rimelige.  

 

Det betyder, at du som ansøger i alle tilfælde skal kunne dokumentere, at der er tale 

om rimelige udgifter/priser. Derfor skal du bl.a. normalt indsende 2, eller flere tilbud, 

prisoverslag, prisliste eller anden form for dokumentation.  

 

Ved udgifter til indkøb af hyldevarer på max 15.000 kr. og til serviceydelser og an-

lægsudgifter på max 20.000 kr. er det ikke nødvendigt, at du indsender tilbud, pri s-

overslag eller prisliste. Men du skal efterfølgende kunne dokumentere udgiften ved 

faktura, kvittering og lignende. 

 

Alle udgiftsposter skal udspecificeres med angivelse af hvilke opgaver der skal udfø-

res og hvilket udstyr, der forventes indkøbt.  

 

8. Maksimum på støtte fra EU (”de minimis”) 

Hvis dit projekt kan anses som konkurrenceforvridende, gælder der særlige regler.  

Efter EU-reglen – ”de minimis” – må den samlede støtte fra EU ikke overstige 200.000 

EUR over en periode på tre regnskabsår (inklusiv det indeværende). Det gælder for 

virksomheder, foreninger og organisationer, der ikke er beskæftiget med primær jord-

brugsproduktion. For primære jordbrugsbedrifter må den samlede de minimis -støtte til 

den enkelte virksomhed ikke overstige 7.500 EUR over en periode på tre regnskabsår 

(inklusiv det indeværende). 

Reglen udspringer af EF-traktaten, hvorefter visse former for offentlig støtte til virk-

somheder ikke er forenelig med ønsket om et fælles marked.  

Det er ikke lovligt at modtage støtte på mere end det tilladte maksimum, og en over-

skridelse vil medføre krav om tilbagebetaling af den del af støtten, der overstiger be-

løbsgrænsen. Du har som ansøger derfor pligt til at oplyse NaturErhvervstyrelsen, hvis 

du har modtaget anden de minimis-støtte. 

 

Hvis tilskud ydes som de minimis-støtte skal støttemodtager opbevare alt materiale i 

10 skatteår fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev modtaget, så alle tilskudsbetingelser 

kan dokumenteres, 

 

Læs mere om de minimis-reglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemme-

side www.ksft.dk  

 

9. Skiltning og synliggørelse af projekter 

Tilskudsmodtager er ofte forpligtet til at informere om EU og Fødevareministeriet. 

Kravet gælder publikationer, investeringer og infrastruktur:  

http://www.kfst.dk/
http://www.ksft.dk/
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 Publikationer (bøger, foldere, nyhedsbreve, hjemmesider mv.) i tilknytning til pro-

jektet: Det skal det tydeligt fremgå, at EU og Fødevareministeriet har deltaget i finan-

sieringen af projektet. Logoer – Fødevareministeriets og EU´s – skal anvendes. 

 

 Investeringsprojekter med samlede projektomkostninger på mere end 375.000 kr.: 

Der skal opsættes et oplysningsskilt på udstyret/bygningen med EU logoet, en beskri-

velse af projektet samt teksten:” Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling Af 

Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”. Disse oplysninger skal fylde 

min. 25 % af skiltet. Desuden skal der være Fødevareministeriets logo og oplysning 

om, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen, har del-

taget i finansieringen af projektet. 

Der skal indsendes fotodokumentation med anmodning om slutudbetaling. 

 

 På infrastrukturprojekter med samlede projektomkostninger på mere end 3.750.000 

kr.: Der skal opsættes en oplysningstavle på det pågældende sted – allerede i udførel-

sesperioden – med en beskrivelse af projektet samt teksten: ”Den Europæiske Land-

brugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”. 

Disse oplysninger skal fylde min. 25 % af skiltet. Der skal tillige være Fødevaremini-

steriets logo, og oplysning om, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Na-

turErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet. 

Der skal indsendes fotodokumentation med anmodning om slutudbetaling. 

 

Læs mere på www.naturerhverv.dk.  

 

10. Om tilsagnshaver og nærmere betingelser for tilskud 

Tilsagnshaver 

Tilsagnshaver er den virksomhed, organisation, forening, institution, landmand eller priva t-

person, der: 

 

 Ansøger om tilskud og modtager tilsagnet 

 Afholder projektudgifterne og står som fakturamodtager 

 Modtager fakturaer fra leverandør 

 Betaler udgifterne og 

 Modtager tilskuddet 

 

 

 

11. Hvordan søges der om tilskud? 

Ansøgninger sendes til NaturErhvervstyrelsen på et særligt ansøgningsskema, mærket 

– Udviklingsprojekter.  

 

Ansøgningsskemaet findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 

www.naturerhverv.dk.  

 

http://www.naturerhverv.dk/
http://www.ferv.fvm.dk/
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Ansøger bør få udstedt en kvittering for indlevering for almindeligt brev som dok u-

mentation for, at ansøgningen er indsendt rettidigt.  

Ansøgningen sendes til: 

 

NaturErhvervstyrelsen, 

Udviklingsstøttekontoret 

Nyropsgade 30, 

1780 København V. 

 

Eller til mailadressen: usk@naturerhverv.dk 

 

Ansøgningsfristen for 2012 er d. 15. februar 2012 kl 24.00 

Ansøgninger modtaget efter denne ansøgningsfrist vil ikke blive behandlet. 

Ansøgningen skal vedlægges: 

 

 deltagerskema for alle deltagerne og hovedansøger i projektet, mindst en fra 

hver af de to parter 

 projektbeskrivelse 

 udspecificering af alle budgetposter, samt evt. tilbud for indkøbt udstyr eller 

konsulentopgaver 

 CV’er for nøglemedarbejdere 

 eventuel anbefaling af projektet fra lokale aktionsgrupper eller Vækstfora 

 dokumentation for det bevilgede tilskud fra andre offentlige myndigheder eller 

offentlige fonde, såfremt projektet medfinansieres af andre offentlige midler  

 eventuelle øvrige bilag 

 

 

12. Behandling og prioritering af ansøgningerne 

Kvitteringsbrev 

NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og giver tilladelse til, at 

du på egen regning og risiko kan sætte projektet i gang.  

 

Igangsættelsestilladelsen betyder, at hvis ansøgningen resulterer i et tilsagn, kan pro-

jektudgifter, der er afholdt fra dato for igangsættelsestilladelsen, indgå i tilskudsgrun d-

laget. Hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må du selv betale alle projekt-

udgifter.  

 

En igangsætningstilladelse er ikke en garanti for, at du får tilskud til projektet.  

Hvordan vurderes projekterne?  

NaturErhvervstyrelsen vurderer om projektet er tilskudsberettiget, det vil sige: 
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 at de samlede tilskudsberettigede udgifter er på mindst 300.000 kr. 

 at projektets primære formål er at udvikle nye og forbedrede produkter, processer og 

teknologier inden for den primære jordbrugssektor eller inden for fødevaresektoren 

med det formål at frembringe projektresultater, der forventes at få kommerciel effekt 

senest tre år efter afslutningen af projektet. 

 om der er et rimeligt forhold mellem de planlagte aktiviteter og de budgetterede om-

kostninger, herunder om der er et rimeligt forhold, f.eks. mellem de skitserede ud-

styrsinvesteringer og demonstrations- og afprøvningsdelen i projektet, 

 om projektet omfatter mindst ét af følgende indsatsområder: 

 

o Kvalitetsfødevarer. 

o Fødevaresikkerhed. 

o Økologi. 

o Produkters sporbarhed. 

o Dyresundhed og –velfærd. 

o Arbejdsmiljø. 

o Miljøeffektive indsatser, herunder miljøteknologi. 

o Andre indsatsområder, som efter Fødevareministeriets vurdering væsentligt kan 

bidrage til at fremme udvikling og demonstration i det primære jordbrug samt for-

arbejdning i fødevaresektoren. 

 

Hvis ansøgningsskemaet er udfyldt mangelfuldt på væsentlige punkter, eller hvis projektet ik-

ke er beskrevet tilstrækkeligt fyldestgørende, kan det medføre, at ansøgningen ikke bliver be-

handlet. 
 

13. Prioritering inden for den finansielle ramme 

NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn på grundlag af en prioritering af 

ansøgningerne i forhold til den finansielle ramme efter følgende kriterier:  

 

1. Den effekt, som opnås ved at gennemføre projektet ud fra følgende parametre: 

 Bliver det skabt og sikret arbejdspladser?  

 Bliver konkurrenceevnen styrket?  

 Bidrager projektet til at formindske ammoniakfordampning og lugtgener? 

 Bidrager projektet til at formindske næringsstofudvaskning? 

 Bidrager projektet til at reducere energiforbrug eller omlægning til grøn 

energi? 

 Bidrager projektet til udvikling af det geografiske område eller det faglige 

område, herunder sikring af et robust produktionsmiljø? 

 Bidrager projektet til reduktion af pesticidforbruget eller til reduktion af 

miljøbelastningen fra anvendelse af pesticider? 

 

2. Om projekterne indgår i sammenhæng med lokale eller regionale tiltag, herun-

der projekter indstillet af lokale aktionsgrupper eller de regionale vækstfora, og 

om projekterne har sammenhæng med andre statslige indsatser.  

3. Projektets samlede udgifter, og sammenhængen mellem de planlagte aktiviteter 

og budget. 



DECEMBER 2010 

16 

 

4. Udbredelsespotentialet i jordbrugs- og forarbejdningssektoren af de nye proces-

ser, teknologier eller produkter, der skal udvikles.  
 

 

NaturErhvervstyrelsen kan til brug for prioriteringen af ansøgningerne indhente fagli-

ge vurderinger fra bestyrelsen for Grønt Udviklings- og demonstrationsprogram 

(GUDP-loven) og for så vidt angår økologiske projekter fra det Økologiske Fødevare-

råd.  

 

NaturErhvervstyrelsen vil i forbindelse med sin afgørelse også træffe afgørelse om, 

hvilke af de anførte omkostninger i budgettet, der er tilskudsberettigede.  

 

Der kan gives afslag eller delvist tilsagn for ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen 

vurderer, at effekten af det ansøgte ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde 

formålet med ordningen eller ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede 

udgifter. 

 

For projekter, som medfinansieres med andre offentlige nationale midler end midler 

fra Fødevareministeriet, skal der foreligge dokumentation for medfinansiering fra den 

pågældende offentlige myndighed, fond eller lignende, før NaturErhvervstyrelsen kan 

træffe afgørelse om tilsagn. 
 

 

14. Afgørelse 

NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse, hvorefter ansøger modtager skriftlig besked om ti l-

sagn eller afslag på projektet. 

 

Tilsagn om tilskud vil indeholde et budget over godkendte tilskudsberettigede udgifter 

samt oversigt over de generelle og eventuelle særlige betingelser for udbetaling. 

 

Såfremt du ikke har gjort indsigelse mod tilsagnet inden for 4 uger fra modtagelsen af 

tilsagnsbrevet, lægges det til grund, at tilsagnet i sin helhed er accepteret. 

 

 

Klageadgang 

NaturErhvervstyrelsens afgørelser kan påklages skriftligt til Fødevareministeriets Kla-

gecenter senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er modtaget. Herudover kan afgørelsen 

ikke påklages. Eventuel klage skal sendes til:  

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Fødevareministeriets Klagecenter 

c/o NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 
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Din klage skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages 

klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, 

som kan undskylde fristoverskridelsen.  

 

NaturErhverstyrelsen sender herefter klagen sammen med sine kommentarer til Føde-

vareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen.   

 

15. Om tilsagnshaver og nærmere betingelser for tilskud 

Tilsagnshaver 

Tilsagnshaver er jordbrugere, foreninger af jordbrugere, virksomheder, organisationer 

eller forskningsinstitutioner der: 

 

 Ansøger om tilskud og modtager tilsagnet 

 Afholder projektudgifterne og står som fakturamodtager 

 Modtager tilskuddet 

 Opretholder projektet 

 

Betingelser for tilskud og bortfald  

I tilsagnsbrevet vil der være anført en række betingelser, som du skal sørge for at op-

fylde, for at tilskuddet kan udbetales. Det kan fx være:  
 

 At de afholdte og betalte tilskudsberettigede udgifter i projektet som minimum udgør 

300.000 kr., dog 150.000 kr. for demonstrationsprojekter 
 

 At anmodning om slutudbetaling og slutrapport for projektet til NaturErhvervstyrel-

sens godkendelse indsendes senest 3 måneder efter projektets afslutningsdato.  

 

 At der sammen med udbetalingsanmodningen fremsendes dokumentation fra fon-

den/myndigheden for, at den offentlige medfinansiering af projektet er udbetalt til f i-

nansiering af projektet.  
 

 At projektet opretholdes i mindst 3 år efter projektperioden skal være afsluttet, dog 

mindst 5 år fra den dato hvor NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn. Et udviklings-

projekt betragtes som opretholdt, hvis det udviklede fysiske produkt opretholdes, og at 

publikationer og informationsmateriale, der er udarbejdet i forbindelse med udvik-

lingsprojektet holdes tilgængeligt på internettet.  

 

 Tilsagnshaver offentliggør oplysninger om projektet og dets resultater på tilsagnsha-

vers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter eller lignende,  og 
 

 Ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sags-

behandlingen. 
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16. Projektændringer 

Ændring af projekt 

Der kan som hovedregel ikke foretages ændringer i projektet. Hvis du som tilsagnshaver al-

ligevel ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skrift-

ligt ansøge NaturErhvervstyrelsen herom inden ændringen sker: 

 

 Ændringsanmodningen skal indsendes senest to måneder før den dato, hvor projektet 

senest skal være afsluttet, med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af 

betydningen for projektet. 

 En ændring kan kun godkendes, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at den er i over-

ensstemmelse med projektets formål. 

  

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.  

 

Ændring af budget 

Budgetændringer skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, hvis der sker ændringer i 

fordelingen af mindst to budgetposter eller lignende, og ændringen udgør mere end 10 

%.  

 

Ved ændringer under 10 % er det ikke nødvendigt med en godkendelse.  

 

Det samlede tilskud kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet eller 

budgettet, efter tilsagnet er accepteret af ansøger.  

 

Anmodningen skal indeholde en begrundelse. 

Skema til budgetændring finder du på www.naturerhverv.dk.  

 

Normalt kan du kun anmode om budgetændring én gang om året. Det er derfor 

nødvendigt at du løbende vurderer om projektet forløber som forventet.   

http://www.naturerhverv.dk/
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Eksempel på anvendelsen af 10 % - reglen 

 

Der er givet tilsagn om tilskud på 40 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter, som 

svarer til 160.000 kr.    

 

Omkostningsart  Det godkendte bud-

get jf. tilsagnsbrev 

(tilsagnsgrundlag) 

De faktiske udgif-

ter (opgørelse over 

betalte udgifter) 

Godkendte udgifter 

til beregning af til-

skudsbeløb (til-

skudsgrundlag) 

Konsulentbistand 130.000 100.000 100.000 

Nye maskiner og 

nyt udstyr 

240.000 280.000 264.000 

Formidling 25.000 50.000 27.500 

Revision 5.000 5.000 5.000 

I alt 400.000 435.000 396.500 

Tilsagn:  160.000 Beregnet tilskud til 

udbetaling 
147.800  

 

Der kan ikke bevilges budgetændring, efter den godkendte projektperiodes udløb. 
 

Ændringer af projektperioden 

Projektperioden er den periode, som projektet skal gennemføres indenfor. Projektperioden er 

godkendt af NaturErhvervstyrelsen, og er i tilsagnsbrevet angivet med en begyndelsesdato og 

en afslutningsdato.  

 

Alle projektets udgifter skal være afholdt inden for projektperioden, det vil sige at alle re g-

ninger og fakturaer skal være dateret inden for projektperioden.  

 

Alle udgifter skal være betalt før udbetalingsanmodningen indsendes til NaturErhvervstyrel-

sen. 

 

Projektperioden er maksimalt 2 år fra tilsagnsdatoen. NaturErhvervstyrelsen kan i sær-

lige tilfælde give dispensation herfra.  

 

Bemærk, at ansøgning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Natur-

Erhvervstyrelsen, senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være af-

sluttet.  

 

Enhver anmodning om projektforlængelse skal indeholde følgende oplysninger:  

 

 Kort redegørelse for hvorfor projektet er forsinket og ikke kan gennemføres in-

den for fristen i tilsagnsbrevet. 

 

 Angivelse af dato for, hvornår projektet kan afsluttes. 
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 Begrundet redegørelse for, hvordan projektet realistisk kan gennemføres inden 

for den angivne periode. 

 

Godkendelse af projektforlængelse indebærer ikke, at den nedskrevne værdi af nødvendigt ud-

styr (værdi af indkøbt udstyr ved projektets afslutning) ændres i forhold til det, NaturEr-

hvervstyrelsen har godkendt ifølge tilsagnet. 

Overdragelse af projektet 

NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende, at tilsagnet overdrages til en an-

den. Det har den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i de rettigheder og fo r-

pligtelser, der fremgår af tilsagnet.  Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver sel v-

stændigt ville kunne opnå tilsagn efter ordningen. 

 

Tilsagnshaver skal sende et udfyldt overdragelsesskema og en begrundet anmodning til  

NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at overdrage projektet. Skabelon til overdrage l-

sesskemaet findes på  www.naturerhverv.dk.  

Projektet opgives 

Hvis tilsagnshaver beslutter at opgive at gennemføre hele eller dele af projektet, som det er 

beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse, skal NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt ori-

enteres skriftligt herom. Tilsagnshaver skal tillige indsende en rapport over de opgaver, til-

sagnshaver har gennemført, samt resultaterne heraf.  
Hvis projektet opgives efter at første rate er udbetalt eller inden der er gået 5 år fra  da-

toen, hvor projektet senest skal være afsluttet,  vil det udbetalte beløb blive krævet til-

bagebetalt. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter i overensstem-

melse med renteloven, dog mindst 50 kr. 
 

 

17. Udbetaling af tilskud 

Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema og vedlægges en revi-

sorerklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor.  

 

Tilskuddet kan udbetales samlet efter projektet er afsluttet eller fordelt på op til i alt to afreg-

ningsperioder (én rate og én slutudbetaling). Hver rate skal minimum udgøre 20 pct. af det 

samlede tilskudsbeløb. 

 

Her er en kort oversigt over de væsentlige elementer i forhold til udbetaling:  

 

 Tilsagnshaver skal gennemføre projektet og inden for den projektperiode, som står i 

tilsagnet.. 

 Alle udgifter skal afholdes og betales af dig inden for projektperioden. 

 Alle fakturaer skal være udstedt til tilsagnshaver og ikke fx samarbejdspartnere, kom-

munen eller andre. 

 Tilsagnshaver skal kunne dokumentere alle udgifter og gemme alle fakturaer. 

http://www.naturerhverv.dk/
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 Tilsagnshaver skal gemme oplysninger om alt det, der købes, er købt til en rimelig 

pris. 

 Tilsagnshaver skal sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige 

myndigheder. 

 Hvis projektet er omfattet af EU´s regler om udbud eller af tilbudsloven, skal 

der kunne dokumenteres, at reglerne er opfyldt, når der anmodes om udbetaling. 

 Tilsagnshaver kan søge om en rateudbetaling, når der er afholdt udgifter på mindst 20 

% af projektudgifterne. 

 Der kan ikke bevilges budgetændring, efter den godkendte projektperiodes udløb. 

 Udbetaling sker på grundlag af opgørelsen af dokumenterede projektudgifter og – ind-

tægter. 

 Alle udgifter skal være betalt og fremgå af regnskabet, når det revideres.  

 Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket ved udbetaling. 

 Der kan aldrig opnåes et større tilskud end det, der står i tilsagnet. 

 Hvis der søges om mere, end der står i tilsagnet, risikeres der en sanktion  

efter 3 % reglen. 

 Udbetalingsskema sendes sammen med revisorerklæring til NaturErhvervstyrelsen. 

 NaturErhvervstyrelsens skema med logo til revisorerklæring skal anvendes.  

 Slutudbetalingsanmodning skal være vedlagt revisorerklæring, slutrapport og doku-

mentation for opsætning af informationsskilt. 

 Tilsagnshaver skal sende din anmodning om udbetaling til NaturErhvervstyrelsen, så 

vi har den senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. 

  Tilskuddet udbetales til NemKontoen.  

 NaturErhvervstyrelsen indberetter det udbetalte tilskud til SKAT.  
 

Nedsættelse af tilskudsberettigede udgifter (3 procents reglen)  

Udgifter i udbetalingsanmodningen, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker  

NaturErhvervstyrelsen ved beregning af tilskuddet. Det kan være udgifter, der samlet 

udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet og ikke er tilskudsberettigede (fx moms eller 

opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse). 

 

Såfremt det ansøgte tilskudsbeløb overstiger det tilskudsbeløb, som NaturErhvervsty-

relsen har godkendt, med mere end 3 %, nedsættes udbetalingen med forskellen mel-

lem det ansøgte beløb og det godkendte tilskudsbeløb. Dette er en regel , som er fastsat 

af EU. 

 

Eksempel på anvendelsen af 3 % - reglen 

Du anmoder om en udbetaling på 1100 kr., men NaturErhvervstyrelsen godkender kun 

de 1000 kr. som tilskudsberettiget. I dette tilfælde er differencen på 100 kr. mellem de 

to beløb mere end 3 % af det tilskudsberettigede beløb. NaturErhvervstyrelsen skal 

derfor reducere din udbetaling med forskellen, dvs. at du kun kan få udbetalt 900 kr.  
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18. Afslutning af projektet 

Slutrapport 

Senest 3 måneder efter projektperioden er afsluttet , skal tilsagnshaver indsende en 

slutrapport for projektet til NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan først 

slutudbetale, efter at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten. 

 

Slutrapporten skal blandt andet indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der  er gen-

nemført i forbindelse med projektet og for resultatet af projektet.  

  

Der skal redegøres for den forventede udbredelse i jordbrugs- og forarbejdningssekto-

ren den udviklede teknologi forventes at få. Dette opgøres også som antal virksomhe-

der eller jordbrugsbedrifter, der forventes at indføre den udviklede teknologi.  

 

Dertil skal der redegøres for projektets forventede effekter med hensyn til at bidrage til 

øget beskæftigelse eller fastholdelse af arbejdspladser, styrkelse af konkurrenceevne, 

eller i forhold til natur, miljø, klima dyrevelfærd /-sundhed og arbejdsmiljø.  

 

Kopi af det offentliggjorte materiale, herunder annoncemateriale, pjecer og foldere, 

skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen sammen med slutrapporten. 

 

Effektmåling 

NaturErhvervstyrelsen skal kunne dokumentere tilskudsordningens effekter. Ansøgere 

skal derfor bidrage til vurdering af udviklingsprojektets resultat og afgive de oplysni n-

ger, som skønnes nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder ved e f-

terfølgende evaluering af tilskudsordningen. 

Kontrol  

NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen af ordnin-

gerne. 

 

NaturErhvervstyrelsen eller den, der er bemyndiget hertil, kan mod behørig legitimat i-

on og uden retskendelse foretage fysisk kontrol af projektet i projektperioden. Det 

gælder indtil 5 år efter projektet er afsluttet.  

 

NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre o f-

fentlige myndigheder i nødvendigt omfang i overensstemmelse med landdistriktslo-

vens § 12. 

 

Tilsagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til at besigtige investeri n-

gen i forbindelse med kontrol. Tilsagnshaver skal desuden yde fornøden vejledning og 

hjælp ved kontrollens gennemførelse.  

 

Originale regnskabsbilag og projektrapport skal holdes tilgængelig i 5 år, efter at Na-

turErhvervstyrelsen har udbetalt slutudbetaling til projektet. Hvis tilskuddet er ydet 

under de minimis reglerne skal de opbevares i 10 år.  
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NaturErhvervstyrelsen kan udtage en sag til bilagskontrol. Dette vil ske i forbindelse 

med behandlingen af en rate- eller slutudbetalingsanmodning. NaturErhvervstyrelsen 

vil i de sager tage kontakt til tilsagnshaver og anmode om, at der indsendes kopier af 

alle sagens bilag, samt dokumentation for at udgifterne er betalt . 

 

19. Offentliggørelse af data, straf mv. 

Oplysningspligt 

Hvis NaturErhvervstyrelsen forlanger det, skal tilsagnshaver i hele projektperioden a f-

give erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilsagnet fortsat opfyldes. Tilsagnshaver 

er også forpligtet til at give NaturErhvervstyrelsen skriftlig meddelelse om forhold, der 

kan medføre bortfald eller tilbagebetaling af tilskuddet.  

Force majeure 

NaturErhvervstyrelsen anerkender en række begivenheder som force majeure, hvis be-

givenhederne forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, som der påberåbes force majeu-

re i forhold til. Det er uforudset ekspropriation, alvorlig naturkatastrofe eller andet, der 

anerkendes konkret.  

 

Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for tilsagnshaver at sikre sig mod 

force majeure begivenhederne. Force majeure skal meddeles NaturErhvervstyrelsen 

skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes 

dødsbo er i stand til at gøre det. Der skal medsendes dokumentationsmateriale.  

Straffebestemmelser 

Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan ansøger efter landdistriktslovens 

§ 14 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffea n-

svar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.  

Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside 

NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig og oplysninger om projektet vil blive brugt til 

bl.a. sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du væ-

re opmærksom på følgende: 

 

 Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og un-

dersøgelsesorganer for at værne om EU’s finansielle interesser. Endvidere kan 

de blive brugt til statistik, forskning, planlægning og evaluering 

 

 At oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekt titel samt størrelse af 

det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentli g-

gjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

Efter Persondataloven har du mulighed for: 
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 At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med pro-

jektet, jf. Persondatalovens § 31 

 

 At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vil d-

ledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Person-

datalovens § 37 

 

Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved hen-

vendelse til NaturErhvervstyrelsen. 
 

 

20. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 

Tilsagn om tilskud bortfalder i følgende tilfælde:  

 hvis betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, 

 tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysnin-

ger af betydning for sagens afgørelse, 

 hvis projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, 

 hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter Landdistriktslovens § 11, stk. 2, eller 

 hvis tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter § 19 i bekendtgørelsen 
 

NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et 

tilbagebetalingskrav tillægges der renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af ti l-

bagebetalingskravet med den rentesats, der er fastsat i renteloven.  Rentetillægget udgør dog 

mindst 50 kr. 

 

I tilfælde af grove misligholdelser kan straf komme på tale.  

 

21. Retsgrundlag 

De relevante retsregler for tilskud til udviklingsprojekter fremgår af:  

 

 Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)  

 Bekendtgørelse nr. 932 af 19. juli 2010 om tilskud til udvikling og demonstration ved-

rørende det primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren, med 

senere ændringer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1473 af 16. december 2010 og 

bekendtgørelse nr. 1268 af 15. december 2011.  

 Kommissionens forordning nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestem-

melser til Rådets forordning nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverens-

stemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. 
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22. Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger og svar på eventuelle spørgsmål fås hos: 

 

NaturErhvervstyrelsen, 

Udviklingsstøttekontoret,  

Nyropsgade 30, 

1780 København V. 

Tlf.: 33 95 80 00 

E-mail: udviklingsstotte@ferv.dk 

 

Ansøgningsskemaet, vejledning, udbetalingsanmodning og revisorerklæring findes på Natu-

rErhvervstyrelsens hjemmeside: www.naturerhverv.dk 
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Bilag 1 

Tilskudsberettigede udgifter  

 

De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte:  

1. udgifter til løn til personale, i det omfang arbejdsindsatsen er direkte  relateret 

til gennemførelsen af projektet, 

2. udgifter til køb af materialer og nødvendigt nyt udstyr, der er direkte relateret 

til projektet 

3. udgifter til leje med købsmulighed af udstyr, der er direkte  relateret til projek-

tet,  

4. markedsundersøgelser, der er nødvendige for at gennemføre projektet,og  

5. udgifter, der vedrører konsulentbistand. 
 

 

Direkte lønomkostninger 

(interne lønomkostninger) 

 

 

 

Direkte lønomkostninger (interne lønomkostninger) omfatter 

direkte løn til det personale , der er ansat hos ansøger. Ar-

bejdsindsatsen skal være direkte relateret til gennemførelsen 

af projektet. 

 

Budgetskemaet er inddelt i følgende tre lønkategorier: 

 Lønkategori 1 omfatter lønudgifter til projektledere(n) 

 Lønkategori 2 omfatter lønudgifter til projektmedarbejde-

re med særlige kvalifikationer 

 Lønkategori 3 omfatter lønudgifter til andre projektmed-

arbejdere. 

 

Brug passende afrundede timesatser (hele kr.), som dækker 

over projektmedarbejderes direkte timeløn – inkl. feriepenge 

og sociale bidrag. Placer projektmedarbejdere med små løn-

forskelle i samme lønkategori og angiv den gennemsnitlige 

timesats. 

 

Ansatte medarbejdere 

Der ydes tilskud til medarbejderens faktiske udbetalte time-

løn + sociale bidrag.  

 

Timesatsen for funktionærer budgetteres som bruttoårsløn 

divideret med 1648 timer. Timesatser for timelønnede bud-

getteres som den faktiske timeløn + sociale bidrag. 

 

NaturErhvervstyrelsen kan, hvis særlige grunde taler herfor, 

godkende, at timesatserne for direkte løn beregnes efter 

andre retningslinier, og således når frem til et lavere antal 

timer end de 1648 timer. Tilsagnshaver skal i ansøgningen 

redegøre for, hvor mange timer, beregningen af timesatserne 

beror på, samt vedlægge en kort beskrivelse af, hvordan dette 
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er beregnet.  

 

Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead eller 

indirekte udgifter. Hvis de pågældende medarbejdere har 

yderligere omkostninger som rejser og øvrige udgifter, skal 

de budgetteres under andre poster. 

 

Årslønnen må ikke indeholde gratialer, provisioner eller an-

dre ikke-overenskomstmæssige ydelser. 

 

Krav om tidsregistrering 

Samtlige medarbejdere og ejer, der arbejder med projektet, 

skal være omfattet af et tidsregistreringssystem.  

 

Hvis virksomheden har etableret et tidsregistreringssystem, 

f.eks. som jobkort eller uge- eller månedstimesedler, der fø-

res dagligt af den enkelte medarbejder, kan dette anvendes til  

projektet. 

 

Hvis virksomheden ikke har et tidsregistreringssystem, skal 

der etableres et, som opfylder følgende minimumskrav:  

Hver medarbejder, der arbejder med projektet, skal føre en 

dagbog, en uge- eller månedstimeseddel. Den pågældende 

medarbejder skal dagligt notere det antal timer, der arbejdes 

med projektet. Tidsregistreringen skal attesteres af den pro-

jektansvarlige daglige ledelse. 

 

Der må ikke anvendes skønsmæssige timeantal.  

 

Timer uden for normal arbejdstid 

Den tid, der er anvendt uden for normal arbejdstid, skal regi-

streres særskilt og kan indregnes til den fastsatte timesats i 

opgørelsen. 

 

 

Ekstern bistand: 
 

Ekstern bistand omfatter konsulentbistand, afprøvning og 

analyser, anden ekspertbistand eller underleverandørydelser  

Ekstern bistand omfatter således omkostninger til konsulen-

ter. Konsulenter kan være personer, der ikke er ansat i ti l-

sagnshavers virksomhed/organisation (ét CVR.nr.), og som 

udfører arbejde i projektet. 

 

Alle udgifter til konsulenten skal være indeholdt i den 

samlede konsulentudgift. I projektbeskrivelsen skal 

udgifterne til konsulenten være udspecificeret. Det vil sige, 

at det forventede antal forbrugte timer, konsulentens timesats 

og konsulentens kørsels- og rejseomkostninger være anført 

Ansøger skal i ansøgningen redegøre for, at antallet af konsu-

lenttimer og –timesats er rimelige. Derfor skal der i projekt-
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beskrivelsen være en beskrivelse af de opgaver konsulenten 

skal gennemføre, samt anført hvilken 

konsulent/konsulentfirma, der skal udføre dem. Som bilag til 

ansøgningen kan der vedlægges et tilbud på konsulentopga-

ven. 

En forsknings- eller forsøgsinstitution kan indgå som ekstern 

bistand, f.eks. konsulent i et projekt. Ved budgettering af 

f.eks. GTS institutters udgifter kan anvendes GTS-

institutternes vejledende takster vedrørende konsulentbi-

stand. 

 

 

Nødvendigt udstyr og ma-

skiner: 

 

Ved nødvendigt udstyr forstås maskiner, inventar, analyseud-

styr og lignende, som er nødvendige for projektets gennem-

førelse, og som skal anskaffes i forbindelse med projektet. 

Omkostningen er kun tilskudsberettiget i forhold til anven-

delsen af udstyret i projektet. Udgiftsposterne var specifice-

ret i den godkendte projektansøgning og tilsagnsbrevet.  

 

Det nødvendige udstyr skal fratrækkes en nedskrevet værdi 

/scrapværdi, som beregnes, som en procentdel af indkøbspri-

sen. I tilsagnet fremgår den procentsats, som udstyret er ned-

skrevet med.  

 

Materialer: 

 

Materialer vil typisk være noget, der anvendes i projektet, og 

som ikke har værdi efter projektets afslutning. Det kan f.eks. 

være udgifter til informationsmateriale, annoncering, eller til 

indkøb af foderstoffer eller gødning. 

 

Rejser: 

 

Det er muligt at opnå tilskud til rejser, hvis rejserne er nød-

vendige for projektets gennemførelse. Tilskud beregnes på 

baggrund af de faktiske rejseudgifter, dog maksimalt efter 

statens laveste takster. Kørsel i bil beregnes altid efter sta-

tens laveste takst.  

Rejseomkostninger omfatter udgifter til f.eks. bil, tog, bus, 

fly, hotel og time- og dagpenge. Kun personale, ansat i virk-

somheden kan modtage tilskud til rejser. 

 

Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges 

vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hen-

sigtsmæssige og økonomiske for projektet.  

 

Statens laveste takster benyttes på alle nedenstående omkost-

ningstyper, der fastsættes i overensstemmelse med de til en-

hver tid gældende satser jf. Cirkulære om Statsregulering for 

tjenesterejser. Findes på personalestyrelsens hjemmeside 

www.perst.dk 

 

Der kan tillige ydes tilskud til time- og dagpenge på alle rejser 

http://www.perst.dk/


VEJLEDNING ERHVERVSUDVIKLINGSORDNINGEN  - UDVIKLINGSPROJEKTER  

 

29 
 

uafhængig af rejsernes varighed. Time- og dagpenge skal dække 

merudgifter til måltider og småfornødenheder samt transport på 

bestemmelsesstedet (bus, taxi m.v. Se dog reglerne for transport 

til bestemmelsesstedet). Dagpenge udbetales for hver 24 timer tje-

nesterejsen varer. Derudover udbetales timepenge pr. påbegyndt 

time. 

Hvis medarbejderen får gratis måltider i forbindelse med tjeneste-

rejsen, reduceres time- dagpengene med et beløb svarende til 15 

pct. af det fulde dagpengebeløb for morgenmad, 30 pct. for frokost 

og 30 pct. for middagsmad. Hvis samtlige tre hovedmåltider er 

gratis, udbetales der således time- dagpenge på de resterende 25 

pct. til dækning af småfornødenheder m.v.  

Der gives ikke tilskud til rejseforsikringer 

 

 

Andre omkostninger 

 

Det er muligt at opnå tilskud til andre omkostninger, hvis 

disse vurderes at være nødvendige for projektets gennemfø-

relse. Udgiftsposterne hertil skal være specificeret særskilt i 

projektbeskrivelsen/ansøgningen. 

 

Nedskrevet værdi 

/scrapværdi  

 

 

Der skal i omkostningsopgørelsen fratrækkes en nedskrevet 

værdi af det indkøbte udstyr (se særlig budgetpost). Den ned-

skrevne værdi er fastsat i tilsagnet og er beregnet som en 

procentsats af udgifter til nødvendigt udstyr (anskaffelsespri-

sen). Der skal i omkostningsopgørelsen fratrækkes en ned-

skrevet værdi af det indkøbte udstyr. Den nedskrevne værdi 

skal beregnes som en procentsats af udgifter til nødvendigt 

udstyr (anskaffelsesprisen), og fastsættes som udgangspunkt 

som en procentsats af anskaffelsesprisen ud fra afskrivnings-

lovens regler: 

 

Udstyr med en anskaffelsespris på under 25.000 kr. afskrives 

straks i regnskabsåret.  

IT-udstyr med en anskaffelsespris på under 75.000 kr. afskri-

ves lineært over 3 år.  

Øvrigt udstyr afskrives over 5 år, enten lineær afskrivning 

med 20 pct. pr. år eller saldoafskrivning med 25 pct. pr. år.  

NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering fast-

sætte andre afskrivningsprofiler. 

 

Brug af tabellen: Hvis et projekt f.eks. varer 1 år og 4 måne-

der, beregnes den nedskrevne værdi med værdi 2. år. 
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Beregning af Nedskrevet værdi / scrapværdi:  

  Lineær afskrivning 

over 5 år 

Saldoafskrivning 

25 pct. 

Lineær afskrivning 

over 3 år 

(Anvendes for IT-

udstyr) 

  Pct. af nypris pct. af nypris pct. af nypris 

Anskaffelsesværdi 100 100 100 

Værdi 1. År 80 75 66 

Værdi 2. År 60 56,3 33 

Værdi 3. År 40 42,2 0 

Værdi 4. År 20 31,6 0 

Værdi 5. År 0 23,7 0 

 

Indtægter: 

 

Indtægter fra projektet, som f.eks. entreindtægter i pro-

jektperioden eller salg af prøveproduktion, skal fratræk-

kes projektets udgifter. 

 

Alle udgifter skal opgives uden moms, med mindre ansøger selv afholder momsen og 

derfor har ansøgt om dækning af udgiften. 
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