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1. Ændringer i forhold til tidligere vejledning 
Denne vejledning er ændret på en række punkter i forhold til tidligere vejledninger for ord-
ningen.  
 
Du skal derfor bl.a. være opmærksom på nedenstående indholdsmæssige ændringer i vejled-
ningen i forbindelse med denne reviderede udgave: 

 
• Der er afsat i alt 23,2 mio. kr. under ordningen i 2013, heraf er de 10 mio. kr. øremær-

kede midler til investeringer i økologiske virksomheder (side 3) 
• Punktet om projektperioden, og hvornår udgifter er afholdt og betalt, er beskrevet 

nærmere (side 9) 
• Punktet om Udbetaling er revideret, idet der i forbindelse med denne ansøgningsrunde 

skal indsendes dokumentation for afholdte og betalte udgifter (side 20) 
 
 

2. Formålet med tilskudsordningen 
Formålet med tilskudsordningen er at understøtte den teknologiske udvikling i fødevareforar-
bejdningssektoren for at styrke produktiviteten og værditilvæksten i virksomhederne. 
 
Tilskud gives til investeringer i nye teknologier og processer inden for forarbejdning af pri-
mære fødevarer (dog ikke fiskeprodukter). 
 
Der kan ikke gives tilskud til udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte i medfør af 
anden lovgivning, bortset fra garantier, kaution og lignende der ydes af andre offentlige myn-
digheder, 
 
 

3. Afsatte midler 
Tilskudsordningen indgår i Landdistriktsprogrammet 2007-13.  
 
Tilskuddet udgøres af midler fra EU og fra Fødevareministeriet. Fordelingen af tilskuddet 
mellem EU og Fødevareministeriet er 50/50. 
 
Der forventes i 2013 at være afsat i alt 23,2 mio. kr. til ordningen, hvoraf 10 mio. kr. er øre-
mærket til økologiske virksomheder.  
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4. Hvem kan søge om tilskud 
Der kan kun indsendes én ansøgning pr. ansøger i en ansøgningsperiode. 

Afgrænsning af branche 
Det er et krav, at virksomheden er en forarbejdningsvirksomhed i fødevaresektoren, hvilket 
betyder, at virksomheden skal udføre en forarbejdning, og det fremstillede produkt skal være 
en fødevare. Dog kan der ikke ydes tilskud til virksomheder, der forarbejder fisk og fiskepro-
dukter. 
 
Der kan ikke ydes tilskud til investeringer i detailleddet eller i restaurationsbranchen. 
Der kan heller ikke ydes tilskud til virksomheder, der fremstiller non-food-produkter (herun-
der dyrefoder eller skovbrugsprodukter). 

Hvad forstås ved forarbejdning? 
Ved forarbejdning forstås alle behandlinger af en råvare, som resulterer i et produkt, der er en 
fødevare, med undtagelse af aktiviteter på bedriften/virksomheden til at forberede fødevaren 
til første salg. 
 
Vask, sortering, afvejning, emballering og pakning af f.eks. frugt og grønt forstås under denne 
ordning som forarbejdningsaktiviteter. 
 
Ved forberedelse til første salg forstås de nødvendige aktiviteter på bedriften/virksomheden, 
som f.eks.: 

• Høst og tærskning af korn 
• For-pakning (= en indledende nødvendig håndtering/pakning af en råvare), f.eks. at 

fylde løg eller æbler i storkasser inden der sker en videre behandling af råvaren.  

Krav til råvarer 
Virksomheden skal forarbejde primære jordbrugsprodukter(fødevarer), der er omfattet af EU 
traktatens bilag 11. Ved primære produkter forstås produkter, som ikke er forarbejdede. Virk-
somheder, der udelukkende foretager en videreforarbejdning af råvarer, der allerede er forar-
bejdede, er derfor ikke omfattet af ordningen, idet disse råvarer ikke kan betragtes som pri-
mære jordbrugsprodukter. 
 
Eksempler: 
Virksomheder, der anvender korn som råvare, og som forarbejder korn til mel, er omfattet af 
ordningen, idet primære jordbrugsprodukter (= korn) forarbejdes. Tilsvarende er virksomhe-
der, som anvender mælk som råvare, og som forarbejder mælk til mejeriprodukter, omfattet, 
idet primære jordbrugsprodukter (= mælk) forarbejdes. 
 
Virksomheder (f.eks. bagerier), der som råvarer anvender mel og smør, og som forarbejder 
disse råvarer til brød og kager, kan ikke opnå tilskud, idet disse virksomheder videreforarbej-
der råvarer, som allerede er forarbejdede produkter, idet mel er forarbejdet korn, og smør er 
forarbejdet mælk.  
 
Tilsvarende vil virksomheder, der fremstiller frugtsaft ud fra frugtkoncentrat som råvare, ikke 
kunne opnå tilskud, idet frugtkoncentrat allerede er en forarbejdet råvare. Hvorimod virksom-

                                                      
1 EU traktatens Bilag 1 findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.fvm.dk.  
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heder, der fremstiller frugtsaft ud fra bær som råvare, er omfattet af ordningen, da bær er et 
primært jordbrugsprodukt. 

Krav til virksomhedens størrelse 
Virksomheden skal have færre end 750 ansatte eller en årlig omsætning på under 200 millio-
ner euro. 
 
Ved afgørelse af, om denne betingelse opfyldes, tages der hensyn til virksomhedens eventuel-
le tilhørsforhold til en koncern på samme måde, som det er beskrevet i Kommissionens hen-
stilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mel-
lemstore virksomheder2. 
 
Det betyder f. eks., at hvis virksomheden, der ansøger, har 10 ansatte, men ejes (med mere 
end 25 %) af en virksomhed med 300 ansatte, betragtes den ansøgende virksomhed som en 
virksomhed med 300 ansatte. Den ejende virksomhed afgør med andre ord størrelsen på ansø-
gers virksomhed.  

Afgræsning (Demarkation) til anden ordning med EU-tilskud 
Producentorganisationer, som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1234/20071 eller med-
lemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme 
forordning har mulighed for at modtage støtte til aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, 
eller aktiviteter, der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud. 

Afgrænsning (Demarkation) til producentorganisationer for frugt og grønt 
Hvis du er medlem af en producentorganisation1, kan du under visse omstændigheder ikke 
modtage tilskud fra ordningen investering i nye teknologier inden for forarbejdning i fødeva-
resektoren. 
 
Det gælder, hvis der i producentorganisationens driftsprogram er aktioner, der svarer til til-
skudsberettigede aktiviteter under ordningen investering i nye teknologier inden for forar-
bejdning i fødevaresektoren. 
 
Hvis producentorganisationens driftsprogram indeholder én eller flere af aktionerne nævnt i 
nedenstående tabel, er man udelukket fra at modtage tilskud under ordningen investering i nye 
teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren. 
 
Aktioner i operationelt program der udelukker ansøgning til ordningen investe-
ring i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren. 
 
2.2  Investeringer i sortering, pakning og opbevaring 

 

                                                      
1 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsproduk-
ter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). 
 
2 Henstillingen findes på hjemmesiden 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:DA:HTML 
 



VEJLEDNING TIL  ANSØGNING OM TILSKUD  TIL  INVESTERING I  NYE TEKNOLOGIER INDEN  FOR  FORARBEJD-
NING I  FØDEVARESEKTOREN 

6 
 

4.1  Forsøgsmæssig produktion 

4.2 Forskning, produktudvikling og innovation 

7.1 Miljøvenlig produktion: Energi, affald, vand, emballage eller pesticider (Økolo-
ger) 

7.2 Miljøvenlig investering: Energi, affald, vand, emballage eller pesticider 

7.3 Etablering af økologisk produktion 

7.4 Investering i økologisk produktion 

Tabel: Liste over aktioner i producentorganisationers operationelle programmer, der udelukker med-
lemmer fra at modtage tilskud under ordningen investering i nye teknologier inden for forarbejdning i 
fødevaresektoren. 
 
Det er NaturErhvervstyrelsen, der vurderer, om en aktion i producentorganisationens drifts-
program svarer til de tilskudsberettigede aktiviteter under ordningen investering i nye tekno-
logier inden for forarbejdning i fødevaresektoren. 
 
 

5. Hvilke projekter er tilskudsberettigede 

Ny teknologi eller proces 
Der kan ydes tilskud til projekter, der omfatter investering i nye teknologier og nye processer. 
 

Nyhedsbegrebet 

Ved ny teknologi og proces forstås teknologier og processer, der ikke i forvejen anvendes i 
større omfang i Danmark. 
 
Ved ny teknologi og proces forstås også anvendelsen af teknologien eller processen på en ny 
måde i en anden branche, end den branche teknologien eller processen hidtil har været an-
vendt i.  
 
At teknologien eller processen er ny for en konkret virksomhed, forstås ikke som ny teknolo-
gi/proces. 
 
Eksempel: 
En pakketeknologi, som anvendes i større omfang inden for kødbranchen, men ikke inden for 
mejeribranchen, vil ikke betegnes som ny teknologi i mejeribranchen, hvis teknologien skal 
anvendes på samme måde i mejeribranchen, som den anvendes i kødbranchen. 
 
Branchebegrebet 
En branche er en samling af virksomheder, der beskæftiger sig med et bestemt produkt eller 
type af produkt. En branche kan derfor f.eks. være kartoffelbranchen eller slagteribranchen. 
Mejeribranchen opfattes også som en branche, selv om virksomhederne producerer f.eks. både 
yoghurt og ost. 
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Mikrovirksomheder udgør ikke en branche, da disse virksomheder ikke kan anses for at be-
skæftige sig med et bestemt produkt eller type af produkt. Tilsvarende udgør økologiske virk-
somheder heller ikke en branche. 
 
Bemærk, at du - i forbindelse med indhentning af tilbud på den ansøgte teknologi/proces – 
også skal indhente en redegørelse hos tilbudsgiver omkring teknologiens/processens udbredel-
se i branchen og i Danmark generelt. Skema 6 til ansøgningen anvendes i forbindelse med ud-
arbejdelse af denne redegørelse. 

Forarbejdning af primære jordbrugsprodukter  
Investeringen skal vedrøre forarbejdning af primære jordbrugsprodukter (fødevarer). 
 
Hvis en virksomhed både forarbejder henholdsvis primære jordbrugsprodukter og forarbejde-
de produkter (f.eks. både pakker frisk og tørret frugt), skal investeringen vedrøre forarbejd-
ning af de primære jordbrugsprodukter, det vil sige pakning af den friske frugt. Der kan ikke 
gives tilskud til udstyr, som udelukkende vedrører forarbejdningen af de forarbejdede produk-
ter (den tørrede frugt). 

Væsentlig styrket værditilvækst og produktivitet 
Investeringen skal styrke produktiviteten og værditilvæksten væsentligt. 
 
Styrket værditilvækst og produktivitet kan f.eks. opnås gennem: 

• Fremstilling af nye produkter 
• Produktion af flere enheder pr. tidsenhed 
• Reducerede lønomkostninger 
• Reducerede omkostninger til råvarer, emballage mv. 
• Reduceret spild 
• Reducerede omkostninger til vand og energiforbrug 
 

Ansøgninger fra nyetablerede virksomheder vurderes alene på baggrund af økonomien i det 
pågældende projekt.    

Budgettets størrelse 
De samlede tilskudsberettigede udgifter til investeringsprojektet skal være på mindst 300.000 
kr., og de må ikke overstige 5 mio. kr. 

 
6. Yderligere betingelser  

Rimelige priser 
Du skal i ansøgningen udspecificere alle udgiftsposter, dvs. angive hvilket udstyr der forven-
tes indkøbt, hvilke typer installering der forventes (herunder også leverandør, timeantal, time-
pris og materialer). For eksterne konsulentydelser (arkitekt, ingeniør og anden konsulentbi-
stand) og afprøvning og test skal leverandør, timeantal, timepris og aktiviteter/opgaver angi-
ves. 

Når NaturErhvervstyrelsen modtager en ansøgning om tilskud, skal styrelsen vurdere, om ud-
gifterne til projektet er rimelige.  
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Det betyder, at ansøger skal dokumentere, at der er tale om rimelige udgifter. Du skal derfor 
sammen med ansøgningen indsende mindst to tilbud på alle de udgifter, som ansøgningen om-
fatter som dokumentation for, at du skal betale, hvad der svarer til markedspris for den på-
gældende vare eller tjenesteydelse. Ansøgningen skal derfor vedlægges mindst to tilbud for 
udgifter til 1) køb af udstyr, 2) installering, 3) eksterne konsulentydelser (arkitekt, ingeniør og 
anden konsulentbistand) og 4) afprøvning og test. 

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har mulighed for at indsende to tilbud for nogle udgif-
ter, skal du begrunde årsagen hertil. Det er dog NaturErhvervstyrelsen, der vurderer, om den-
ne årsag er relevant, og vi kan fastsætte vilkår om, at tilbud skal indsendes. 

Du skal på ansøgningstidspunktet angive, hvilket tilbud der vælges. Hvis du ikke vælger det 
billigste tilbud, skal du begrunde årsagen hertil. NaturErhvervstyrelsen vurderer, om denne 
årsag er relevant. 

Skema 5 benyttes til at lave en oversigt, der viser, hvilke tilbud du har valgt, og hvilke alter-
native tilbud du har indhentet, for at dokumentere at der er tale om rimelige priser.  
 
For alle udgifter gælder, at du på udbetalingstidspunktet skal kunne dokumentere udgiften ved 
faktura, kvittering eller lignende. For eksterne konsulentydelser gælder det endvidere, at du 
skal kunne redegøre detaljeret for aktiviteter, timepris og timeantal, i form af enten konsu-
lentkontrakter eller time- og aktivitetsopgørelser. 

Udbudsregler  
Udbud skal både sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til offentli-
ge støttede kontrakter, og sikre, at der indkøbes bedst og billigst. 
Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU’s udbudsregler eller reg-
lerne i den danske tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr. 1410 af 07/12/2007 om indhentning af 
tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter).  
 
Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU´s udbudsregler eller tilbuds-
lovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. 
 
Vær opmærksom på, at hvis du vil tilføje noget til et projekt eller udvide et projekt, som alle-
rede har været i udbud, skal den nye del også i udbud. 
 
Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af et større projekt, er det det 
samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og om det er 
tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiv, som gælder.  
 
Senest når du anmoder om udbetaling, skal du dokumentere, at du har opfyldt reglerne.  
 
Du skal holde dokumenter, som dokumenterer, at reglerne er overholdt, tilgængelige i mindst 
5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal gemme de tilbud, 
du ikke har accepteret. 
 
NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvis det senere viser 
sig, at du ikke har holdt dokumenterne tilgængelige, er det misligholdelse af en tilsagnsbetin-
gelse, og tilsagnet kan bortfalde. 
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Du skal også være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi 
af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis vi vurderer, at EU’s udbudsregler 
eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en 
vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab 
for Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurde-
res at være forbundet hermed. 
 
Det fremgår bl.a. af reglerne, at ved investeringer, der kan karakteriseres som bygge- og an-
lægsarbejder med en anslået værdi over 300.000 kr., skal tilsagnshaver indhente to under-
håndsbud (to tilbud) på investeringen. Ved bygge- og anlægsarbejder forstås også varekøb 
(udstyr), der forudsætter betydelige installationsomkostninger for at kunne fungere.  
 
Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om reglerne. Du finder informationen på Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk. 

Projektperiode 
Du skal gennemføre projektet inden for den projektperiode, som står i tilsagnet, i overens-
stemmelse med den godkendte projektbeskrivelse og det godkendte budget. 
 
Alle udgifter skal afholdes og betales af dig inden for projektperioden. Der gives kun tilskud 
til udgifter, der er afholdt og betalt inden for projektperioden. 
 
Når NaturErhvervstyrelsen forlanger, at alle udgifter skal være afholdt inden for projektperio-
den, betyder det, at alle fakturaer skal være udstedt til dig inden for denne periode. Når der er 
indgået aftale om levering af udstyr (et tilbud er accepteret), har man påtaget sig en forpligtel-
se til betaling. Du kan derfor ikke indgå aftale om levering af udstyr (acceptere tilbud), før 
projektperiodens start.  
 
Projektperiodens startdato er tidligst datoen for igangsætningstilladelsen (se afsnit om igang-
sætningstilladelse), som tidligst er den dato, vi sender kvittering for modtagelse af din ansøg-
ning om tilsagn til projektet. 
 
Projektperiodens slutdato for samtlige projekter er senest den 1. juli 2015. 
 
Igangsætningstilladelse 
Vi kvitterer for at have modtaget din ansøgning, og i den forbindelse kan vi give tilladelse til, 
at du på egen regning og risiko går i gang med projektet, hvilket betyder, at du kan indgå afta-
le om levering af udstyr (acceptere tilbud), afholde og betale udgifter for egen regning og ri-
siko.  
 
På det tidspunkt, hvor vi sender kvitteringsbrev og giver igangsætningstilladelse, har vi endnu 
ikke truffet afgørelse af, om der kan ydes tilskud til projektet eller ej. En igangsætningstilla-
delse er således ikke en garanti for, at du får tilskud til projektet. 
 
Hvis ansøgningen senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, du har afholdt og betalt 
fra datoen for igangsætningstilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Hvis ansøgningen ikke re-
sulterer i et tilsagn, må du selv betale alle projektudgifter. 
 
Datoen for igangsætningstilladelsen kan tidligst være datoen for vores kvitteringsbrev. 
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Krav om særskilt regnskabssystem 
Krav om særskilt regnskabssystem. Du skal sikre, at de projektrelaterede udgifter og indtæg-
ter enten bogføres med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilt konti i et separat 
regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer 
skal kunne genfindes entydigt på denne konto. 

Oplysningspligt 
Hvis vi forlanger det, skal du i hele projektperioden afgive erklæring om, hvorvidt betingel-
serne for tilsagnet fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give os skriftlig meddelelse om 
forhold, der kan medføre bortfald eller tilbagebetaling af tilskuddet. 
 
Information om projektet 
Hvis du informerer om projektet (f.eks. i pressemeddelelser, på hjemmesider, ved artikler og 
lignende) skal det tydeligt fremgår, at projektet/investeringen er gennemført med tilskud fra 
EU og Fødevareministeriet. 
 

Godkendelse fra offentlige myndigheder 
Tilskuddet kan ikke udbetales, før du har de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige 
myndigheder. Du skal derfor, når du anmoder om udbetaling, kunne dokumentere, at du har 
opnået de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Det kan være i form af kopi af 
de nødvendige dele af tilladelsen fx miljøgodkendesen, eller en erklæring fra kommunen om, 
at de nødvendige tilladelser er opnået.  
 
Der kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. 
 
Skiltning mens projektet udføres:  
Du skal på investeringsprojekter med samlede projektomkostninger på mere end 3.750.000 kr. 
opsætte en oplysningstavle på stedet allerede i den periode, hvor arbejdet udføres. Oplys-
ningstavlen skal indeholde en beskrivelse af projektet og teksten: ”Den Europæiske land-
brugsfond for udvikling af landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne”. Disse op-
lysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet. Skiltet skal yderligere indeholde Fødevareministe-
riets logo og en oplysning om, at Fødevareministeriet og EU har deltaget i finansieringen af 
projektet. 
 
Slutrapport  
Når projektet er gennemført, skal du aflevere slutrapport sammen med en anmodning om slut-
udbetaling til NaturErhvervstyrelsen. Slutrapporten er en forudsætning for slutudbetaling og 
skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført ved projektet og for projek-
tets effekt.   
 
Du skal bl.a. redegøre for, om projektets faktiske resultater afviger i forhold til de oplysnin-
ger, som du angav i ansøgningsskemaet.  
 
Slutrapporten skal vedlægges fotodokumentation for, at investeringen er gennemført. Endvi-
dere skal fotos af skiltning med logo, eventuelt offentliggjort materiale og links til hjemme-
side vedlægges. Du finder skabelon for slutrapporten på www.naturerhverv.dk. Slutrapport og 
anmodning skal indsendes til NaturErhvervstyrelse senest 3 måneder efter, at projektperioden 
er afsluttet. 
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Vi kan ikke lave den endelige slutudbetaling før vi har modtaget slutrapporten. 
 
Skiltning ved projektets afslutning: 
Du skal på selve investeringsprojektet med samlede projektomkostninger på mere end 375.000 
kr. opsætte et oplysningsskilt med EU logoet. Oplysningsskiltet skal indeholde en beskrivelse 
af projektet og teksten: ”Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: 
”Europa investerer i landdistrikterne”. Disse oplysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet. 
Der skal også være Fødevareministeriets logo, og en oplysning om, at Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.  

5 års opretholdelse 
Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at projektet kan gennemføres, og at projektet og dets 
formål kan opretholdes i mindst 5 år fra den forventede tilsagnsdato. 

Praktiske konsekvenser af kravet om opretholdelse i 5 år 
 
Alle investeringer, der indgår i et projekt, der har opnået tilsagn om tilskud, skal opretholdes 
i minimum 5 år. Hvis en investering (fx en pakkemaskine) går i stykker inden for projektpe-
rioden, skal den repareres for tilsagnshavers regning. Er det ikke er muligt at reparere den 
pågældende genstand, skal tilskudsmodtager erstatte den for egen regning.  

Hvis noget går i stykker inden for 5 års perioden men efter projektperioden, og der ikke læn-
gere er brug for genstanden, vil NaturErhvervstyrelsen normalt ikke forlange, at genstanden 
erstattes, men den skal stadig bevares.  

Tilskudsmodtager skal opbevare faktura og dokumentation for betaling af den nyindkøbte 
genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. 

Tilskudsmodtager skal endvidere opbevare faktura og dokumentation for betaling af den de-
fekte genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. 

Hvis tilsagnshaver er i tvivl, skal tilsagnshaver kontakte NaturErhvervstyrelsen.   
 
Virksomheden skal leve op til kravene i vejledningens pkt. 4, og projektet skal leve op til kravene i 
vejledningens pkt. 5.  
 
Derudover er der også en række andre mere generelle betingelser, som skal opfyldes. 
 
Nogle af betingelserne skal være opfyldt, før der kan gives tilsagn om tilskud, mens andre betingelser 
vedrører forhold, som tilsagnshaver skal leve op til for at opretholde tilsagnet. De sidstnævnte betin-
gelser vedrører både perioden, hvor projektet gennemføres, og hvor der udbetales, men også perioden 
efter afslutningen af projektet. 
 
NaturErhvervstyrelsen kan i tilsagnsbrevet fastsætte yderligere betingelser for tilsagnet, her-
under at tilsagnshaver er forpligtet til at deltage i en efterfølgende evaluering af projektet. 

Øvrige generelle betingelser  
• Du afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbe-

handlingen. 
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• Det er dig, der som tilsagnshaver skal gennemføre projektet. 
 

7. Hvad gives der tilskud til 
De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for at gennemføre 
investeringsprojektet. 

Tilskudsberettigede udgifter: 
1. Udgifter til investeringer på virksomheden 
2. Udgifter til installering af teknologien eller processen 
3. Udgifter til honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand i forbindelse gen-

nemførelse af investeringsprojektet 
4. Udgifter til afprøvning og test i forbindelse med investeringen, dog ikke udgifter til 

indkøring af udstyr 
 

NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter som tilskudsberettigede, 
f.eks. udgifter til slutrapportering. Det er dog en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen vurde-
rer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 
 
Bemærk, at der med ansøgningen skal vedlægges mindst to tilbud for hver af de omfattede 
udgifter for at dokumentere, at udgifterne er rimelige (se afsnit 5).  
 
Bemærk, at de tilskudsberettigede udgifter skal være afholdt og betalt i projektperioden. 

Ikke tilskudsberettigede udgifter (listen er ikke udtømmende): 
1. Udgifter hvortil der ydes offentlig støtte, eller støtte i medfør af anden lovgivning, 

bortset fra garantier, kaution og lignende der ydes af andre offentlige myndigheder 
2. udgifter til opførelse og ombygning af bygninger 
3. udgifter til køb af brugt udstyr og materiel 
4. udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel 
5. simple genanskaffelses investeringer 
6. udgifter til reparation af udstyr 
7. udgifter til indkøring af udstyr 
8. løbende driftsudgifter 
9. udgifter til tilsagnshavers eget arbejde, eller til løn til tilsagnshavers personale i for-

bindelse med projektet 
10. udgifter til oplæring af personale 
11. finansierings- og pengeinstitutomkostninger 
12. udgifter til moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver 
13. udgifter som tilsagnshaver har afholdt eller betalt, inden NaturErhvervstyrelsen har 

givet tilladelse til at iværksætte projektet 
14. udgifter som tilsagnshaver har afholdt eller betalt efter afslutning af projektperioden 
15. køb på afbetaling med ejendomsforbehold af udstyr og materiel 

 
 

8. Tilskuddets størrelse 
 

• Tilskud til små og mellemstore virksomheder kan udgøre op til 40 pct. af de tilskuds-
berettigede udgifter 
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• Tilskud til halvstore virksomheder kan udgøre op til 20 pct. af de tilskudsberettigede 
udgifter 

 
Definition 
Små virksomheder er virksomheder, der beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig 
omsætning eller en årlig samlet balance på ikke over 10 mio. EUR. 
 
Mellemstore virksomheder er virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har 
en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 
mio. EUR. 
 
Halvstore virksomheder er virksomheder, der beskæftiger under 750 ansatte eller har en årlig 
omsætning på mindre end 200 mio. EUR. 
 
Store virksomheder er virksomheder, der beskæftiger 750 eller flere ansatte og har en årlig 
omsætning på 200 mio. EUR eller derover. 

 

Andet offentligt nationalt tilskud 
Ydes der anden offentlig national støtte i form af garanti, kaution eller lignende til udgifter, 
der er tilskudsberettigede efter bekendtgørelsen (herunder vækstkaution fra Vækstfonden), 
nedsættes tilskuddet under denne ordning til de nævnte udgifter, således at den samlede of-
fentlige støtte ikke overstiger: 

1) 40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter inden for investeringer i små og mellemstore 
virksomheder 

2) 20 pct. af de tilskudsberettigede udgifter inden for investeringer i halvstore virksom-
heder. 

Vækstkaution fra vækstfonden 
Såfremt ansøger har modtaget vækstkaution til projektets finansiering fra Vækstfonden, opgø-
res værdien af disse garantier til 15,23 pct. af kautionens størrelse. Med mindre andet fremgår 
af oplysninger fra Vækstfonden. 
Størrelsen af eventuelt andre offentlige tilsagn eller vækstkaution til projektet skal anføres i 
ansøgningsskemaet. Det skal ligeledes anføres, hvis der er søgt, men endnu ikke givet tilsagn, 
om tilskud fra andre tilskudsordninger eller om vækstkaution til projektet. 

 

Maksimum for tilskud fra EU (”de minimis”) 
Hvis dit projekt kan anses som konkurrenceforvridende, gælder der særlige regler. 

De minimis reglen betyder, at mindre, nærmere afgrænsede støttebeløb godt kan udbetales 
trods hovedreglen om, at statsstøtte er forbudt i EU. Den samlede de minimis støtte må ikke 
overstige disse beløbsgrænser i en periode på tre regnskabsår inklusiv det år, hvor du får til-
sagnet: 

200.000 Euro for virksomheder, foreninger og organisationer. 
    7.500 Euro for virksomheder inden for primær produktion af landbrugsprodukter. 
  30.000 Euro for virksomheder inden for fiskerisektoren herunder produktion, forarbejd-
ning og afsætning af fiskerivarer. 
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Perioden er rullende og løber fra tidspunktet for tilsagn. 

For andre virksomheder, foreninger og organisationer, der ikke er beskæftiget med primær 
landbrugsproduktion, må den samlede de minimis støtte til den enkelte virksomhed ikke over-
stige 200. 000 EUR over en periode på tre regnskabsår. 
 
For primære jordbrugsbedrifter må den samlede de minimis støtte til den enkelte virksomhed 
ikke overstige 7.500 EUR over en periode på tre regnskabsår.  
 
Det er ikke lovligt at modtage støtte på mere end det tilladte maksimum, og en overskridelse 
vil medføre krav om tilbagebetaling af den del af støtten, der overstiger beløbsgrænsen. 
 
Hvis du inden for den løbende treårsperiode modtager anden de minimisstøtte, skal du medde-
le dette til os. 
 
Alt materiale til brug for dokumentation af overholdelse af kravene i forordningerne om de 
minimis-støtte skal opbevares i 10 år fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev modtaget. 

 

9. Afgørelse om tilsagn og afslag, herunder prioritering 

Afgørelse 
NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag. Hvis ansøgningen kan imøde-
kommes, giver NaturErhvervstyrelsen tilsagn om tilskud, og ansøger vil modtage et tilsagns-
brev. Hvis ansøgningen ikke kan imødekommes, vil ansøger modtage et afslagsbrev, der inde-
holder en begrundelse for afslaget. 

Faglig bistand 
NaturErhvervstyrelsen kan indhente faglig bistand ved vurderingen og prioriteringen af pro-
jekterne. 

Ansøgningsskema 
Behandling af en ansøgning forudsætter, at 1) det korrekte ansøgningsskema (Som findes på 
hjemmesiden på åbningsdatoen for ansøgningsrunden) er anvendt, 2) alle tilhørende skemaer 
er anvendt, 3) ansøgningsskemaet og de tilhørende skemaer er korrekt og fyldestgørende ud-
fyldt, og at de påkrævede tilbud er vedlagt.  
 
Bemærk, at du - i forbindelse med indhentning af tilbud på den ansøgte teknologi/proces – 
også skal indhente en redegørelse hos tilbudsgiver/leverandør omkring teknologi-
ens/processens udbredelse i branchen, i Danmark generelt og i udlandet. Skema 6 til ansøg-
ningen anvendes i forbindelse med udarbejdelse af denne redegørelse. 

Afslag eller delvist afslag 
NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist afslag for ansøgninger, hvis NaturEr-
hvervstyrelsen vurderer, at: 

1. Effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde 
formålet med ordningen 

2. Effekten af det ansøgte projekt ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede 
udgifter 
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3. De anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige (se afsnit 5 om krav vedr. 
rimelige priser). 

Betingelser 
Kravene i vejledningens pkt. 4, 5 og 6 skal være opfyldt. 

Prioritering 
Hvis de afsatte midler ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger, foretager 
NaturErhvervstyrelsen en prioritering af ansøgningerne. 

Kriterier, der indgår i prioriteringen 
Ved prioriteringen lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på de forventede effekter i forhold til 
ordningens formål, herunder om (A): 
 

1. Værditilvæksten forbedres: 
o den nye teknologi eller nye proces sikrer introduktionen af produkter til mar-

kedet, hvor det kan sandsynliggøres, at produkterne væsentligt vil forbedre 
virksomhedens værditilvækst 

o den nye teknologi eller nye proces væsentligt forbedrer virksomhedens forar-
bejdningsprocesser, og dermed forbedrer virksomhedens værditilvækst, 

2. Investeringen har økonomisk potentiale og bæredygtighed 
3. Om budgettet står i et rimeligt forhold til de planlagte aktiviteter og de forvente-

de effekter. 
 
NaturErhvervstyrelsen lægger herudover vægt på projektets forventede effekter i forhold til at 
(B):  

 
4. skabe nye eller bevare arbejdspladser 
5. reducere miljøbelastningen på omgivelserne 
6. reducere energiforbruget eller omlægge til grøn energi 
7. bidrage til udviklingen af det geografiske område, herunder sikring af et robust pro-

duktionsmiljø 
8. forbedring af arbejdsmiljøet. 

 
Kriterierne under punkt A (nr. 1-3) tillægges højere vægt end kriterierne under punkt B (nr. 4-
8). 

Dokumentation 
Ved prioriteringen vil NaturErhvervstyrelsen lægge vægt på, om der med ansøgningen er 
fremsendt relevant dokumentation for, at de planlagte aktiviteter vil føre til de forventede ef-
fekter i forhold til ordningens formål. 

Pointsystem 
Ansøgningerne vil blive prioriteret ved anvendelse af et pointsystem, som fastlægges nærmere 
af NaturErhvervstyrelsen. Kriterierne for pointsystemet offentliggøres på NaturErhvervstyrel-
sens hjemmeside. 
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De regionale vækstfora 
Hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at en projektansøgning, hvor der er ansøgt om tilskud 
på mere end 1,0 mio. kr., har særlig betydning for en regional erhvervsudvikling i projektom-
rådet, forelægger NaturErhvervstyrelsen projektansøgningen for det relevante vækstforum. 
 
For projektansøgninger, hvor vækstfora afgiver indstilling, sendes indstillingen til NaturEr-
hvervstyrelsen senest fire uger efter, projektansøgningen er modtaget hos det relevante vækst-
forum. 
 
NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse på baggrund af indstillingen fra det relevante vækst-
forum. 
 
 
10. Indsendelse af ansøgning og kvittering for modtagelse 

Ansøgningsskema 
Ansøgning om tilskud til projekter under denne ordning skal udfærdiges på et særligt ansøg-
ningsskema, der kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, 
www.naturerhverv.fvm.dk.  
 
Ansøgningsskemaet kan også rekvireres hos Center for Projekttilskud, NaturErhvervstyrelsen, 
Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf. 33 95 80 00. 

Ansøgningen skal indeholde: 
• Selve ansøgningsskemaet 
• Skema 1: Udspecificering af budgetposterne 
• Skema 2: Teknologivurdering for hver enkelt ansøgt teknologi  

(det er kun nødvendigt at udfylde teknologivurderingsskemaet, hvis der ansøges om 
mere end én teknologi). 

• Skema 3: Investeringsbudget 
• Skema 4: Virksomhedens regnskabstal 
• Skema 5: Oversigt over valgte og alternative tilbud for planlagte udgifter, som doku-

mentation for rimelige priser 
• Skema 6: Redegørelse for teknologiens/processen udbredelse (indhentes hos tilbudsgi-

ver) 
• Alle tilbud, både valgte og alternative. 

Indsendelse af ansøgning  
Der kan kun indsendes én ansøgning pr. ansøger i én ansøgningsperiode. 
 
Ansøgning med bilag sendes i ét eksemplar. 
 
Ansøgningsmaterialet sendes enten pr. e-mail eller med almindelig post. 
 
Postadresse: Center for Projekttilskud 

NaturErhvervstyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
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E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk 

Ansøgningsfrist  
 I 2013 kan der indgives ansøgninger fra den 16. maj. 
 
 
 I 2013 er ansøgningsfristen tirsdag den 1. august.  
 
Der er som udgangspunkt én årlig ansøgningsrunde. NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte 
yderligere ansøgningsfrister, der offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside senest 
4 uger før ansøgningsperiodens start. 
 
Er sidste dag af ansøgningsfristen en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber an-
søgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. 
 
Ansøgninger, som modtages efter fristens udløb, vil ikke blive behandlet. 

Kvittering for modtagelse af ansøgning 
NaturErhvervstyrelsen kvitterer for at have modtaget en ansøgning ved at sende et kvitte-
ringsbrev med almindelig post til ansøger. Vi sender ikke kopi af kvitteringsbrevet til ansø-
gers konsulent. I forbindelse med dette kvitteringsbrev giver vi en igangsætningstilladelse (se 
afsnit 9). 

Brug af data i ansøgningsskemaet 
Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehand-
ling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil op-
lysningerne blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og tredjemand til statistiske, forsknings-, 
planlægnings- og evalueringsmæssige formål. 

Anvendelse og offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens hjemme-
side 
Ved ansøgning om tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, skal du være opmærksom på følgende 
forhold: 
 
• At NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig 
• At de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med Na-

turErhvervstyrelsens afgørelse om udbetaling af tilskud under Landdistriktsprogrammet. 
Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelses-
organer med henblik på at værne om EU’s finansielle interesser. 

• At oplysninger i ansøgningsskemaet om navn, evt. firmanavn, projekttitel samt størrelse af 
det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb som følge af EU-bestemmelser 
kan blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.  

 
Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af Persondataloven har mulighed for: 
 
• At anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med din ansøg-

ning, jf. Persondatalovens § 31 
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• At du på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser 
sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, 
jf. Persondatalovens § 37 

 
Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse 
til Juridisk Kontor i NaturErhvervstyrelsen. 
 
 

11. Gennemførelse af projektet 

Tilsagnshaver er den virksomhed, der: 
• ansøger om tilskud 
• modtager tilsagnet 
• afholder projektudgifterne 
• modtager fakturaer fra leverandører 
• betaler udgifterne og 
• modtager tilskuddet 

Projektets indhold 
Projektet skal gennemføres som beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse og det godkend-
te budget.  
 
Bemærk eventuelle betingelser til projektets indhold i tilsagnet, herunder om dele af projektet 
anført i ansøgningens projektbeskrivelse, ikke er tilskudsberettiget. 
 
Afsyning 
Når investeringer er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår 
af tilsagnet, skal du meddele os herom, hvorefter vi sørger for, at projektet afsynes. 

Afsyningen skal sikre, at projektet er fuldført i overensstemmelse med de oplysninger, 
der ligger til grund for tilsagnet, hvilket vil sige, at maskin- og inventar- og udstyrs-
indkøb og installation er i overensstemmelse med de tekniske beskrivelser i den god-
kendte projektbeskrivelse.  

Vi kan først foretage slutudbetaling, når investeringen er afsynet. 
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12. Ændring af projektet  
Hvis tilsagnshaver ønsker at ændre i tilsagnet (f.eks. ændre projektperioden, budgettet, pro-
jektindholdet og lignende) i løbet af tilsagnsperioden, skal tilsagnshaver skriftligt ansøge Na-
turErhvervstyrelsen om dette.  
 
En ændring kan kun godkendes, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at den er i overens-
stemmelse med projektets formål.  
 
Alle anmodninger om projektændringer skal indeholde en begrundelse for ændringen 
samt en beskrivelse af, hvad den kommer til at betyde for projektet, herunder hvordan 
det vil være det er muligt at gennemføre projektet med de ønskede ændringer.  
 
Hvis projektændringen omfatter investering af andre teknologier end de tilsagnsbrevet 
angivet, skal der sammen med anmodningen om projektændringen indsendes nye skema-
er for de nye teknologier der ansøges om. Der skal indsendes nye tilbud og alternative 
tilbud fra tilbudsgiver/leverandør angivet i nyt skema 5, samt oplysninger om teknologi-
ens nyhedsværdi angivet i nyt skema 6. Det er de samme skemaer som også indsendes på 
ansøgningstidspunkt. 
 
Desuden skal der indsendes et nyt skema 3 ”Investeringsbudget for projektet”, der viser 
at der efter projektændringen fortsat er værdiskabelse i projektet. 
 
En projektændring medfører oftest også en budgetændring hvortil der gælder særlige 
regler – se nedenfor.   
 
Bemærk: Anmodninger om projektændring skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 
to måneder før udløbet af projektperioden En ansøgning om ændring af projektet skal godken-
des af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes. Tilskuddet kan ikke forhøjes i 
forbindelse med en ændring af projektet.  

Forlængelse af projektperioden 
NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for, at projektet afsluttes sene-
re end det tidspunkt, der er angivet i tilsagnet. Projektet skal dog senest afsluttes den 1. juli 
2015.  
 
Udover de ovenfor nævnte krav til en anmodning om projektændring, skal en anmodning om 
projektforlængelse også indeholde, den dato projektet ønskes forlænget til. 

Ændring af budgettet 
Hvis udgifterne på en budgetpost ændrer sig mere end 10 %, skal tilsagnshaver skriftligt søge 
NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at gennemføre en budgetændring. Dette skal ske før 
udbetalingsanmodningen indsendes, da ændringen skal godkendes, inden den iværksættes.  
 
Udover de ovenfor nævnte krav til en anmodning om projektændring, skal en anmodning om 
budgetændring også indeholde en sammenligning af det godkendte budget og det ønskede 
budget ved at stille de enkelte budgetposter op over for hinanden. 
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Overdragelse af projektet/tilsagnet 
NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende, at tilsagnet overdrages til en anden 
virksomhed. Tilsagnet kan kun overdrages til en anden virksomhed, hvis NaturErhvervstyrel-
sen godkender det. 
 
Tilsagn om tilskud kan overdrages til en anden virksomhed, der er villig til at indtræde som 
tilsagnshaver. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtigelser efter 
tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye virksomhed er tilskudsberettiget i forhold til ord-
ningen. 
 
Ansøgning om overdragelse skal indeholde 1) en begrundelse for ønsket om overdragelse, 2) 
underskrift fra den der ønsker at overdrage tilsagnet (tilsagnshaver) og 3) underskrift fra den 
der ønsker at overtage tilsagnet (den nye tilsagnshaver). 
 
Bemærk: Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes som følge af overdragelse af projektet. 

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 orienteres skriftligt her-
om, jf. tilsagnshavers underretningspligt.  
 
I hele perioden, hvor betingelser for tilskud skal opfyldes, er tilsagnshaver endvidere forplig-
tet til uden ugrundet ophold at give NaturErhvervstyrelsen skriftlig meddelelse om forhold, 
der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud. 
 
NaturErhvervstyrelsen afgør herefter om tilsagn om tilskud skal bortfalde, og om udbetalt tilskud 
eventuelt skal tilbagebetales. 

Underretningspligt 
Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelser for tilskud opfyldes, på forlangende afgi-
ve erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes. 
 
 

13. Udbetaling af tilskud 
Tilskuddet kan udbetales i to rater – én rate- og én slutudbetaling - og overføres til til-
sagnshavers Nemkonto. 
 
Udbetaling sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse af dokumenterede projektudgifter. 
Alle fakturaer skal være udstedt til tilsagnshaver. Alle udgifter - du beder om udbetaling af 
tilskud til - skal være betalt inden du beder om udbetaling, og alle udgifter skal fremgå af 
regnskabet. 
 
For projekter der får tilsagn i 2013 skal der ikke længere indsendes revisorerklæring, 
idet der i stedet skal indsendes dokumentation for alle afholdte udgifter (faktura og be-
talingsdokumentation i form af kontoudtog). Anmodning om udbetaling af tilskud skal 
indgives på et særligt skema og vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for 
betaling. Du skal gemme alle fakturaer. Skema til udbetalingsanmodning findes på Natu-
rErhvervstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. 
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Tilskuddet udbetales til din NemKonto. Det er derfor vigtigt at sørge for, at du har en Nem-
konto tilknyttet dit CVR-nummer, og at oplysningerne i CVR-registret er korrekte. Projektet 
er afsluttet på det tidspunkt, der er anført i tilsagnsbrevet, dog senest den 1. juli 2015. En 
eventuel forlængelse af projektperioden frem til den 1. juli 2015 skal være godkendt af Natu-
rErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen indberetter det udbetalte tilskud til skat. 
 
Du skal holde udbetalingsanmodning og tilhørende originale regnskabsbilag, samt alt ansøg-
ningsmateriale, herunder alle indhentede tilbud, tilgængelige i mindst 5 år, regnet fra datoen 
for slutudbetalingen. 
 
Udbetaling af tilskud beskrives nærmere i en selvstændig vejledning, som findes på NaturEr-
hvervstyrelsens hjemmeside, www.naturerhverv.fvm.dk 

Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3-procent-reglen) 
Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, risikerer du en sanktion ef-
ter 3 % reglen. 
 
Vi fratrækker ved beregning af tilskuddet udgifter i udbetalingsanmodningen, der ikke 
er tilskudsberettigede. Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end til-
sagnsbeløbet og ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er in-
deholdt i den godkendte projektbeskrivelse).  
 
Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Hvis du 
medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb overstiger 
det beløb, du er berettiget til, med 3 % eller mere, risikerer du yderligere en sanktion. 
Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, du anmoder om, og det beløb, du er be-
rettiget til. Dette kaldes 3 % - reglen.  
3 % - reglen følger af Kommissionens forordning (EU) Nr. 65/2011 af 27. marts 2011, 
artikel 30, stk. 1. 
 
Reglen gælder ikke, hvis du kan begrunde, at du ikke selv er skyld i, at det beløb, som 
ikke er støtteberettiget, er anført. 

 
Eksempel på 3 % - reglen 
Du anmoder om en udbetaling på 1100 kr., men vi godkender kun de 1000 kr. som til-
skudsberettiget. I dette tilfælde er differencen på 100 kr. mellem de to beløb mere end 
3 % af det tilskudsberettigede beløb. Vi skal derfor reducere din udbetaling med for-
skellen, dvs. at du kun kan få udbetalt 900 kr. 
 
 
 
 
 

14. Kontrol 
NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen af ordningen.  
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NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende kontrol.  
 
NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder 
i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens § 12. 
 
Med henblik på at gennemføre kontrollen har NaturErhvervstyrelsen eller andre personer med 
bemyndigelse dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til lokaliteter, der 
ejes eller drives af tilsagnshaver. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger, 
udbudsmateriale m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, og anden re-
levant dokumentation.  
 
Tilsagnshaver skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Til-
sagnshaver skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til at besigtige investeringen i for-
bindelse med kontrol.  
 

15. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 

Bortfald af tilsagn 
Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis 
 

1. betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, 
2. tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplys-

ninger af betydning for sagens afgørelse, 
3. projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, 
4. tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktslovens § 11, stk. 2, som om-

fatter tilsagnshavers forpligtelse i fobindelse med kontrol, og 
5. tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt, hvilket omfatter, at: 

• tilsagnshaver i hele perioden, hvor betingelser for tilskud opfyldes, på forlan-
gende skal afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingel-
serne for tilskud fortsat opfyldes, og 

• i hele perioden, hvor betingelser for tilskud skal opfyldes, er tilsagnshaver 
endvidere forpligtet til uden ugrundet ophold at give NaturErhvervstyrelsen 
skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilba-
gebetaling af tilskud. 

Tilbagebetaling 
I de ovennævnte tilfælde for bortfald af tilsagn træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om 
tilbagebetaling af tilskud. 
 
Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Dette rentetillæg beregnes fra 
tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker, og med den refe-
rencesats med tillæg der er fastsat i Renteloven3. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.  

 
16. Force majeure 
NaturErhvervstyrelsen anerkender følgende begivenheder som force majeure: 

1. Tilsagnshavers død 

                                                      
3 Bekendtgørelse nr. 743 af den 4. september 2002 om lov om renter ved forsinket tilbagebetaling m.v. 
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2. Tilsagnshavers uarbejdsdygtighed i længere tid 
3. Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved ansøgningstids-

punktet. 
4. En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed. 
5. Ødelæggelse af virksomhedens anlæg ved ulykke. 

 
I særlige tilfælde kan andre begivenheder anerkendes som force majeure. 
 
Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i et konkret tilfælde, at de indtrufne 
begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force 
majeure. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for tilsagnshaver at sikre sig på 
rimelig vis mod de begivenheder, der indtraf.  
 
Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal NaturEr-
hvervstyrelsen have skriftligt besked senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, tilsagnshaver 
eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende 
dokumentationsmateriale. 
 

17. Straffebestemmelser 
Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan ansøger efter Landdistriktslovens § 14 
straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter 
reglerne i straffelovens kapitel 5. 
 

18. Klageadgang 
 
Ansøger kan klage skriftligt over afgørelser, som træffes af NaturErhvervstyrelsen i forbin-
delse med denne tilskudsordning. Klagen skal sendes til Fødevareministeriets Klagecenter se-
nest 4 uger fra den dag, ansøger modtog NaturErhvervstyrelsens afgørelse. Klagen skal sendes 
til:  
    
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fødevareministeriets Klagecenter 
c/o NaturErhvervstyrelsen 
Rentemestervej 8 (Matriklen) 
2400 København NV 
Tlf. 33 92 37 10 
                                          
Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for 
sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grund, som kan undskyl-
de fristoverskridelsen. 
 
NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med sine kommentarer til Fødevaremi-
nisteriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. 
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19. Lovgrundlag 

Forordninger 
• Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL) 

 
• 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 

Lov 
• Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøttelo-

ven) 

Bekendtgørelser 
• Bekendtgørelse nr. 813 af den 29. juni 2010 om tilskud til investeringer i nye teknolo-

gier inden for forarbejdning i fødevaresektoren. 
 

• Bekendtgørelse nr. 673 af 17. juni 2011om ændring af bekendtgørelse nr. 813 af den 
29. juni 2010 om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i 
fødevaresektoren 
 

• Bekendtgørelse nr. 480 af 13. maj 2013 om ændring af bekendtgørelse om til-
skud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresekto-
ren. 

Landdistriktsprogram 
• The Danish Rural Development Programme 2007-2013, af 2. december 2011. 

 
 

20. Yderligere oplysninger 
 
Oplysninger om denne vejledning fås hos: 
 
NaturErhvervstyrelsen 
Center for Projekttilskud 
Nyropsgade 30, 
1780 København V. 
 
Telefon:  33 95 80 00 
 
E-mail:  projekttilskud@naturerhverv.dk 
 
Ansøgningsskemaet og denne vejledning, udbetalingsanmodning. samt vejledning om udbeta-
ling af tilskud findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www.naturerhverv.fvm.dk 
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