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1. Formålet med tilskudsordningen 
  
Formålet med innovationsloven er at fremme innovation, udvikling og forskning in-
den for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, at: 
  

• Sikre, at de fødevarer der produceres, er sunde og af høj kvalitet,  
• Styrke fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens konkurrenceevne, 
• fremme udviklingen af nye produkter, herunder non-food produkter med højt 

innovationsindhold, 
• Bevare jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag og sikre miljø og 

dyrevelfærd, samt gode arbejdsbetingelser, 
• Forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige oplys-

ninger om produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne 
er produceret, og 

• Styrke innovationskapaciteten i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens 
virksomheder og institutioner. 

 
2. Lovgrundlag 
 

De gældende regler for Innovationsloven fremgår af:  
 

• Lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning 
og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationslo-
ven), der senest er ændret ved lov nr. 488 af 17. juni 2008. 

 
• Bekendtgørelse nr. 772 af 15. juli 2008 om tilskud til fremme af innovation, 

forskning og udvikling m.v. i fødevare- jordbrugs- og fiskerisektoren. 
 

• For sager, der er udvalgsbehandlet før den 1. juli 2008 gælder bekendtgørelse 
nr. 865 af 9. august 2006 om tilskud til fremme af innovation, forskning og 
udvikling m.v. i fødevare- jordbrugs- og fiskerisektoren. 

 
 

3. Hvem kan søge om tilskud  
 
Følgende kan søge om tilskud under innovationsloven: 
 

• Ejere, forpagtere, brugere af jordbrug, gartnerier, akvakultur eller ejere af 
danske erhvervsfiskerfartøjer1, 

                                                      
1 For at drive erhvervsfiskeri og eje et fartøj med fiskeritilladelse, skal man være registreret som 
erhvervsfisker med A-status. 
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• Grupper eller sammenslutninger af landbrug, gartnerier, akvakultur eller eje-
re af danske erhvervsfiskerfartøjer,  

• Private virksomheder, 
• Brancheorganisationer, foreninger, fonde og lignende, 
• Selvejende institutioner,  
• Offentlige og private forsknings- og forsøgsinstitutioner, som gennemfører 

projekterne i samarbejde med virksomhederne/bedrifter/organisationer.  
 
4. Projekter, der vedrører innovation, forskning og  
    udvikling m.v. inden for følgende områder:  
 

Den primære jordbrugssektor 
Der ydes tilskud til innovation, forskning og udvikling vedrørende det primære 
jordbrug undtagen skovbrug. Derudover kan der gives støtte til aktiviteter, der er 
nødvendige for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet, 
tillige med markedsføring af jordbrugsprodukter.  

 

Forarbejdning/forædlingssektor 
Der ydes tilskud til innovation, forskning og udvikling vedrørende produkt- og mar-
kedsudvikling inden for produktionsområder, der henregnes under jordbrugets og 
fiskeriets forarbejdnings- og forædlingssektorer. Afgrænsning af hvilke projekter til 
forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeriprodukter, der kan opnå tilskud, 
foretages med udgangspunkt i bilag I til Traktaten om rettelse af Det Europæiske 
Fællesskab og kan findes på internetadressen: http://www.europa.eu.int/eur-
lex/da/treaties/selected/livre260html  

 
Tilskud kan endvidere ydes til projekter til forarbejdning af jordbrugs- og fiskeri-
produkter til varer, der ikke er omfattet af bilag I., såfremt produktet vedrører ud-
vikling af produkter, der  

 
1. Er biprodukter opstået ved forarbejdning af basis jordbrugs- eller fiskeripro-

dukter, og som indebærer en bedre udnyttelse af basisprodukterne, således at 
indtægterne for producenterne af de pågældende basisprodukter øges,  

2. Er nye produkter, der væsentligt øger afsætningsmulighederne for de pågæl-
dende basisprodukter, eller 

3. Medfører nye afsætningsmuligheder af væsentlig betydning for de pågælden-
de basisprodukter.  

 
Den primære fiskeri- og akvakultursektor  
Der kan ydes tilskud til innovation, forskning og udvikling inden for det primære 
fiskeri og akvakultur, hvis projekterne udover indsatsområderne omfatter følgende 
områder: 
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• At undersøge et farvands fiskerimuligheder, at udnytte særlige fiskebestande eller 
omlægge fiskeriet dertil, 

• At forbedre og effektivisere fiskeredskaber, afprøvning og træning i alterna-
tive fangsttekniker,  

• At forestå forsøg vedrørende bevaringsforanstaltninger og reguleringssyste-
mer, herunder udvikling og afprøvning af mere selektive og skånsomme fi-
skeredskaber og fiskemetoder, der mindsker uønsket bifangst og uhensigts-
mæssig påvirkning af havbund og bundfauna,  

• At forestå videreudvikling eller forbedring af eksisterende produkter og pro-
duktionsprocesser med henblik på øget værditilvækst samt udvikling af nye 
produktioner, der naturligt kan indgå i den fiskerimæssige udnyttelse af ha-
vets levende ressourcer,  

• At udvikle nye eller mere miljøvenlige og økonomiske produktioner, højere 
udnyttelsesgrad af fangsten, integreret kvalitetsstyring samt at anvende alter-
native arter til konsumformål, 

• At udnytte resultaterne af ovenstående aktiviteter erhvervsmæssigt,  
• At markedsføre produkter fra den primære fiskerisektor, og 
• At udvikle og forbedre produktionsmetoder inden for akvakultur, herunder 

optimering og rensningsforanstaltninger og renere teknologi.  
 
 
5. Tilskuddets størrelse  
Tilskuddets størrelse og tilskudsprocent fastsættes ud fra en samlet vurdering af 
projektets aktiviteter og virksomhedstypen (små, mellemstor eller stor virksomhed 
og/eller en forsknings- eller forsøgsinstitution, se definition nedenstående tabel).  

Definitioner af virksomhedsstørrelse: 
 

Små virksomheder: 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. 
 
Store virksomheder defineres om øvrige virksomheder, der er større end ovennævnte ka-
tegorier. 
 
Hvis en større virksomhed ejer mere end 25 pct. af kapitalandelen eller stemmerettigheder-
ne i en mindre virksomhed ydes tilskud efter satsen for den største. 
 
For yderligere oplysninger vedrørende definition af små og mellemstore virksomheder 
henvises til Europa-Kommissionens brugervejledning og erklæring på nedenstående link: 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm
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Enkeltvirksomhedsprojekter 
Små og mellemstore virksomheder indenfor forarbejdning, samt ejere og brugere af 
jordbrugsbedrifter, gartneri, akvakultur og erhvervsfiskerfartøjer, vil kunne opnå 
tilskud til enkeltvirksomhedsprojekter. 

Samarbejdsprojekter 
Store virksomheder, herunder erhvervs- og brancheorganisationer samt forsknings- 
og forsøgsinstitutioner vil kun kunne opnå tilskud, hvis de indgår i et projektsamar-
bejde.  
 
Store virksomheder skal for at opnå tilskud samarbejde med én eller flere små og 
mellemstore virksomheder (SMV) herunder landbrugs-, gartneri- og fiskerivirksom-
heder og/eller forsknings- og forsøgsinstitutioner.   
 
For at en forsknings- eller forsøgsinstitution kan få tilskud skal de indgå i et samar-
bejde med enten en lille, mellemstor eller stor virksomhed.  
 
Ved samarbejdsprojekter fastsættes tilskudsprocenten til hver enkelt deltager ud fra 
deltagerens virksomhedstype og aktiviteterne i projektet, herunder aktiviteternes 
udviklingsgrad. 
 
Vi gør opmærksom på, at samarbejdsaftalen skal indsendes samtidig med ansøg-
ningsskemaerne. 
 
Der kan ikke ydes tilskud til samarbejdsudviklingsprojekter, hvortil der kan opnås 
tilskud under Erhvervsfremmeordningerne under Landdistriktsprogrammet.  
 
Det drejer sig om udviklingsprojekter, 

• Hvori der deltager en primærproducent, en forarbejdningsvirksomhed 
og/eller en trediemand, 

• Hvor de tilskudsberettigede omkostninger overstiger 300.000,- kr., og 
• Hvor projektets formål m.v. svarer til de områder, der fremgår af §§ 5 i er-

hvervsfremmeordningerne.  
 
Bekendtgørelse nr. 1079 af 3. september 2007 om tilskud til fremme af innovation 
gennem udvikling, demonstration og investeringer vedrørende det primære jord-
brug. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=8698
 
Bekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2007 om tilskud til fremme af innovation 
vedrørende forarbejdning i fødevare- og skovbrugssektoren gennem udvikling, de-
monstration og investeringer. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=8758
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Tilskudssatser 
 

 
Enkeltvirksomheds

projekt 
Samarbejdsprojekt

Små virksomheder 45 60 
Mellemstore virksomheder 35 50 
Store Virksomheder 1 0 40 

90/65 3Forsknings- og 
forsøgsinstitutioner 2

0 

 
Tabel 1: viser de maksimale tilskudssatser i procent efter virksomhedstype: 
 
Ved lån af kvalificeret personale kan der maksimalt ydes tilskud i en periode på 12 
måneder, og der kan maksimalt opnås tilskud til 200 løntimer pr. ansøger. Tilskud 
kan maksimalt udgøre henholdsvis 45 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger 
for små virksomheder og 35 pct. for mellemstore virksomheder. 
 
Ved etablering af netværk/innovationsklynge kan de tilskudsberettigede omkostnin-
ger ikke overstige 200.000 kr., og tilskuddet kan maksimalt udgøre 30 pct. af de til-
skudsberettigede omkostninger.   
 

Minimumsbeløb 
For projekter under innovationsloven kan der ikke ydes tilskud, hvis projektets sam-
lede tilskudsberettigede omkostninger udgør mindre end 100.000 kr.  
 

Maksimalt offentligt tilskud 
Projekter kan medfinansieres med andre offentlige tilskud end det tilskud, som ydes 
under innovationsloven. Ved andre offentlige tilskud forstås tilskud fra: 

 
• Jordbrugets offentlige fonde, herunder promilleafgiftsfonde og produktions-

afgiftsfonde, 
                                                      
1) Tilskud til store virksomheder kan ydes med maximalt 40 pct. af de samlede projektomkostninger, såfremt 
projektet gennemføres i samarbejde med små og mellemstore virksomheder og/eller i samarbejde med offent-
lige- eller private forskningsinstitutioner 
2 ) Der kan ydes tilskud til forskningsprojekter, der gennemføres af offentlige eller private forskningsinstitu-
tioner, såfremt projekterne gennemføres i samarbejde med virksomheder. 
 
3) Der kan til grundlagsskabende forskning opnås maksimalt 90 pct. af projektets samlede tilskudsberettigede 
omkostninger. Til anvendelsesorienteret forskning kan der maksimalt opnås 65 pct. af projektets omkostnin-
ger.  
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• Regioner og kommuner, 
• Ministerielle puljer, 
• Andre offentlige fonde eller institutioner. 

 
 

Projekter kan medfinansieres med andre offentlige tilskud på op til 95 pct. under 
forudsætning af: 
 

• At projektet har generel interesse for den berørte sektor (eller delsektor),  
• Projektet skal vedrøre produkter, der er anført i Traktatens bilag 1, 
• Projektet skal være af generel interesse for den pågældende specifikke sek-

tor, eller delsektor,  
• Oplysninger om, at projektet vil blive gennemført og med hvilke formål, of-

fentliggøres på internettet, inden projektet påbegyndes, I oplysningerne skal 
indgå en angivelse af, hvornår de forventede resultater omtrent vil foreligge, 
og hvor de vil blive offentliggjort på internettet, og det skal anføres, at resul-
taterne stilles til rådighed,  

• Projektets resultater skal være tilgængelige på internettet i mindst 5 år. Op-
lysningerne på internettet offentliggøres ikke senere end de oplysninger, der 
eventuelt gøres tilgængelige for medlemmerne af en specifik organisation,  

• Tilskuddet ydes til den eller de virksomheder eller institutioner o.l., der gen-
nemfører projektet og må ikke omfatte direkte ikke-projektrelateret tilskud til 
en virksomhed, som fremstiller, forarbejder eller markedsfører landbrugspro-
dukter, eller virke som pristilskud for producenter af sådanne produkter.  

 
Projekter kan medfinansieres med tilskud fra en EU-ordning, hvis det samlede of-
fentlige tilskud ikke overstiger det maksimale tilskud efter den pågældende EU-
ordning. 
 

Særlige økologiprojekter 
Til ”særlige økologiprojekter” gælder følgende tilskudssatser: 
 

• Til økologiske informationsprojekter kan der ydes et tilskud på op til 100 
pct. af de tilskudsberettigede omkostninger. 

• Til græsrodsprojekter ydes der normalt et tilskud på 50 pct. af de tilskudsbe-
rettigede omkostninger. Kun i særlige tilfælde, hvor der er tale om forsk-
ningsprægede projekter, kan der ydes op til 70 pct. i tilskud jf. ovenstående. 

• Til grønne indkøb kan der maksimalt ydes 50 pct. i tilskud af de tilskudsbe-
rettigede omkostninger. 

Generiske kampagner 
Tilskuddet til generiske kampagner kan maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsbe-
rettigede omkostninger. Det er muligt at medfinansiere med andre offentlige tilskud 
med op til 100 pct. 
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6. Projekttyper 
 
Projekterne skal omfatte innovations-, forsknings- og udviklingsaktiviteter, men kan 
derudover også omfatte aktiviteter vedrørende opbygning af innovationskompeten-
ce, lån af kvalificeret arbejdskraft, dannelse af netværk/klynge, særlige økologipro-
jekter, testmarkedsføring og generiske kampagner.  
 
Forsknings- og udviklingsprojekter opdeles i følgende udviklingsgrader: 
 

Udviklingsprojekter 
Er systematiske aktiviteter med det formål at frembringe nye produkter, processer, 
systemer eller tjenesteydelser og at undersøge markedsbehov og afsætningsmulig-
hederne herfor. Et udviklingsprojekt forventes at have en kommerciel effekt senest 
fem år efter projektets afslutning.  
 

Anvendelsesorienteret forskning (industriel forskning) 
Omfatter forskningsprojekter, som er eksperimenterende eller som består af teore-
tisk arbejde. Et anvendelsesorienteret projekts kommercielle aktiviteter forventes 
ført ud i livet senest fem efter projektets afslutning.  
 

Grundlagsskabende forskning (grundforskning) 
Forskningsprojekter, som er eksperimenterende eller teoretiske aktiviteter med det 
primære formål, at opnå ny viden og forståelse indenfor grundlæggende emner, som 
ikke umiddelbart forventes at have et kommercielt sigte. Det vil sige, at der ikke 
umiddelbart kommer et salgbart produkt ud af projektet (eller, hvilket vil sige at der 
først på sigt kommer et salgbart produkt ud af projektet). Projekterne vil kunne dan-
ne baggrund for anvendelsesorienterede forskningsprojekter eller udviklingsprojek-
ter.  

Forprojekter   
Et forprojekt omfatter aktiviteter i forbindelse med forberedelse af et projekt, og har 
til formål at formulere et egentligt innovations-, forsknings- og udviklingsprojekt. 
Forprojekter følger lovens tilskudsprocenter vedrørende udviklings- eller forsk-
ningsprojekter i forhold til ansøgertype. Forprojektet skal vise en klar sammenhæng 
til et efterfølgende innovations-, udviklings- eller forskningsprojekt, og det skal væ-
re tilpas udviklet og beskrevet til at kunne identificere hovedprojektets kvalitet, re-
levans og effekt.  
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Opbygning af innovationskompetence 
Der kan ydes tilskud til opbygning af virksomhedens innovationskompetence, hvis 
projektet også omfatter mindst ét af de øvrige indsatsområder, jf. s. 4. 
 
Ved en virksomheds innovationskompetence forstås virksomhedens evne til at sam-
arbejde og drage fordel af og generere ny viden, så virksomheden og dens medar-
bejdere bliver bedre klædt på til at skabe fornyelse f.eks. i form af nye produkter, 
processer eller koncepter. Det kan være kompetencer til:  
 

• At kunne kortlægge de videnområder, der er nødvendig for at innovere i de 
retninger, som virksomhedens udviklingsplaner angiver,  

• At der sker en videndeling i og mellem de enkelte niveauer i virksomhedens 
organisation,   

• At metoder og værktøjer til at innovere er kendte og kan anvendes, 
• at virksomhedens procedurer for innovation er synlige og operationelle for 

virksomhedens medarbejdere, og 
• At virksomhedens medarbejdere gennem videre- og efteruddannelse opnår de 

nødvendige kvalifikationer til aktivt at kunne deltage i virksomhedens inno-
vationsarbejde. 

 
Opbygning af innovationskompetence kan være aktiviteter til udformning af strate-
giske procedurer for virksomhedens innovation, som omfatter: 
 

• Interne procedurer som udvikling og kortlægning af rolle- og ansvarsforde-
linger mellem medarbejdere og ledere i forbindelse med, hvem, hvor og 
hvordan nye ideer skal håndteres i virksomheden, eller 

• Udvikling af virksomhedsspecifikke relationskort over samarbejdspartnere, 
konkurrenter mv. med henblik på at forbedre virksomhedens viden inden der 
startes på at udvikle nye produkter og processer. 

 
Aktiviteterne under opbygning af innovationskompetence vil indgå i den samlede 
helhedsvurdering af ansøgningen med henblik på at vurdere effekten på virksomhe-
dens fremtidige evne til at innovere. 

Særlige økologiprojekter  
Der kan ydes forhøjet tilskud til projekter, der er af særlig betydning for udvikling 
af den økologiske jordbrugsproduktion:  

Økologiske informationsprojekter 
Med informationsprojekter forstås projekter, der vedrører generel information om 
økologisk jordbrugsproduktion eller økologiske fødevarer. Endvidere skal projektet 
have et almennyttigt formål og skal medvirke til at fremme kendskabet til økologisk 
produktion og økologiske fødevarer.  
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Der kan således ydes tilskud til: 
 

• Udarbejdelse af undervisnings- og informationsmateriale og  
• Informationsvirksomhed, f.eks. undervisning eller kursusafholdelse 

 
Kun organisationer, almennyttige foreninger eller sammenslutninger, selvejende in-
stitutioner, fonde og undervisningsinstitutioner kan opnå tilskud til økologiske in-
formationsprojekter. 
 

Græsrodsprojekter 
Græsrodsprojekter er forskningsprægede forsøg, der ikke gennemføres i det etable-
rede forskningsmiljø. Et græsrodsprojekt skal fremme ny viden blandt økologiske 
praktikere og det skal enten medvirke til at udvikle økologisk jordbrug eller øge 
produktkvaliteten i det primære økologiske jordbrug eller forbedre relationen mel-
lem økologiske jordbrugere, forbrugere og lokalsamfund  
 
Kun økologiske landmænd, gartnere, frugt- og bæravlere, samt sammenslutninger af 
forbrugere kan opnå tilskud til græsrodsforskningsprojekter. 

Økologiske markforsøg 
Det er muligt for selvejende institutioner samt forsknings- og forsøgsinstitutioner at 
opnå tilskud til økologiske markforsøg. 

Grønne indkøb 
Der kan ydes tilskud til projekter vedrørende omlægning til økologiske fødevarer i 
offentlige institutioner. Kun kommunale, regionale, statslige og selvejende instituti-
oner kan opnå tilskud til grønne indkøb. Der lægges hovedsagelig vægt på kurser og 
work-shops. 

Testmarkedsføring 
Små og mellemstore virksomheder kan opnå tilskud til testmarkedsføring, hvis en 
markedstest er nødvendig for at opnå et effektivt projektresultat. Det er en forud-
sætning, at produktet er udviklet med tilskud fra innovationsloven.  
 
Tilskud til testmarkedsføring kan opnås til aktiviteter, som en del af det projekt, 
hvis resultater ønskes testet på markedet. 
 
Testmarkedsføringen kan også finde sted efter det projekt, hvis resultater ønskes te-
stet på markedet. Testmarkedsføringen skal være påbegyndt senest 1 år efter afslut-
ningen af det oprindelige projekt. Testmarkedsføringsprojekter skal være afsluttet 
indenfor 9 måneder. 
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Testmarkedsføring afgrænses fra lancering og egentlige reklameaktiviteter ved at: 
 

• Der skal være tale om en test med det formål at nå frem til en egentlig be-
slutning om, hvorvidt produkterne fremover skal markedsføres på de respek-
tive markeder, 

• Testmarkedsføringen må ikke være et integreret led i generelle afsætnings-
foranstaltninger for produkter, der i forvejen er lanceret på markeder, 

• Testmarkedsføringen skal begrænses til kun at omfatte en delmængde af 
det/de potentielle marked eller -markeder, f.eks. geografisk eller eventuelt 
via en eller flere detailhandels-kæder, og 

• Der skal være en klar forskel i fremgangsmåden i forhold til den ordinære, 
generelle markedsførings- og reklamekampagne, der eventuelt må blive be-
sluttet efter testmarkedsføringen er afsluttet. 

Generiske kampagner  
Ved generiske kampagner forstås fremstød for arter af jordbrugs- og fiskeriproduk-
ter. Det vil sige, at kampagnen ikke kan omfatte specifikke produkter fra en specifik 
virksomhed. 
 
Tilskud til generiske kampagner kan kun ydes til brancheorganisationer og lignen-
de, hvor særlige samfundsmæssige hensyn gør sig gældende. Kampagnen skal have 
nyhedsværdi i forhold til samfundsmæssige prioriteringer, herunder kvalitet, føde-
varesikkerhed, miljø, ernæring og/eller økologi.  
 
Brancheorganisationer og lignende, hvor en eller flere virksomheder dominerer, kan 
ikke opnå tilskud til generiske kampagner, som skønnes at indgå som et almindeligt 
led i medlemsvirksomhedernes aktiviteter. 
 
Der kan ikke længere ydes tilskud til kampagner, der henviser til national oprindel-
se  
 
7. Vurdering af projektet 

Ordningens indsatsområder 
Der ydes tilskud til projekter inden for lovens formål, hvor der især lægges vægt på 
projekter inden for følgende indsatsområder: 

• Nye produkter og produktionsprocesser 
• Eksport 
• Opbygning af innovationskompetence, herunder uddannelse af kvalificeret 

arbejdskraft 
• Spisekvalitet, sporbarhed og kvalitetssikring 
• Fødevare- og ernæringssikkerhed 
• Fødevaredokumentation 
• Arbejdsmiljø 
• Sikring af miljø, natur og ressourcegrundlag 
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• Økologi 
• Dyrevelfærd 
• Non-food 
• Anvendelsesorienteret forskning.   

 
Desuden vil der i forbindelse med projektets vurdering blive lagt vægt på nyheds-
værdien, kvaliteten, effekten og relevansen. Hvad der forstås ved begreberne er 
nærmere defineret i det efterfølgende: 

Nyhedsværdi 
Skriv om det nyskabende og innovative i projektets konkrete idé: 

• Begrund hvordan produktet adskiller sig fra lignende produkter hos ansøger 
eller eventuelle deltagere, 

• Begrund hvordan produktet adskiller sig fra lignende produkter på markedet 
(hhv. hjemme- og eksportmarkedet), 

• Notér om I bevæger jer ind i et nyt område, f.eks. et nyt forretningsområde, 
et nyt marked, en ny teknologi mm.,  

Kvalitet 
At projektansøgningen viser at projektet er gennemtænkt: 

• Er de nødvendige aktører til stede, så projektet kan gennemføres?. Mangler 
der f.eks. en fødevarevirksomhed til at afprøve produktet, hvis det er en ud-
styrsproducent der søger?. 

• Kan ansøger/virksomheden gennemføre projektet?. Er den faglige kompeten-
ce tilstede, samt de økonomiske ressourcer for at gennemføre projektet?   

• Hvis der er tale om et samarbejdsprojekt, skal de nødvendige faglige kompe-
tencer og økonomiske muligheder hos samarbejdspartneren passe til projek-
tet. 

Effekt 
Projektet kan forventes at have effekt for flere forskellige ”aftagere” af projektets 
resultater, og effekterne kan opnås på kort eller længere sigt. Beskriv og begrund 
projektets forventede og realistiske effekter for de forskellige målgrupper. Hvis 
nogle målgrupper ikke synes at være relevante for projektet, kan beskrivelsen af ef-
fekterne for disse grupper udelades. 
 
Beskriv effekterne for virksomheden, inkl. medarbejderne, f.eks.: 

• Konkurrenceevne, eksport, miljø, arbejdsmiljø, beskæftigelse, viden- og 
kompetenceopbygning, patenter, dyrevelfærd mm. 

 
Beskriv effekterne for branchen/sektoren, f.eks.: 

• Teknologisk effekt, konkurrenceevne, eksport, miljø, arbejdsmiljø, beskæfti-
gelse, viden- og kompetenceopbygning, dyrevelfærd mm. 
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Beskriv effekterne for markedet, f.eks.: 
• Afsætningsmuligheder, efterspørgsel mm. 

 
Beskriv effekterne for forbrugeren, f.eks.: 

• Kvalitet, sundhed, sikkerhed, holdbarhed, smag, mangfoldighed, økonomi 
mm. 

 
Beskriv effekterne for samfundet, f.eks.: 

•  Miljø, arbejdsmiljø, natur, ressourcegrundlag, sundhed, økonomi mm. 
 

Relevans 
Angiv de væsentligste grunde, behov og udfordringer til at gennemføre projektet, 
f.eks.:  

• Hvordan er idéen til projektet opstået? 
• Problemstilling der ønskes løst, 
• De markedsmæssige behov og udfordringer, og 
• De faglige og teknologiske behov og udfordringer 

 
8. Hvad gives der tilskud til  

Tilskudsberettigede udgifter 
Følgende udgiftsposter er tilskudsberettigede: 

 
• Lønudgifter afholdt i projektperioden til personer, som deltager i projektet,  
• Udgifter til ekstern bistand, 
• Udgifter til materialer, 
• Udgifter til nødvendigt udstyr, herunder leje og leasing, og 
• Udgifter til markedsundersøgelser.  
• Andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet 
 

Det er en forudsætning, at omkostningerne kan relateres direkte til projektet, og at 
de er nødvendige for gennemførelsen af projektet. Endvidere er det en forudsæt-
ning, at omkostningerne skal være afholdt i den godkendte projektperiode. 
 
Alle udgifter skal opgives uden moms, med mindre ansøger selv afholder momsen 
og derfor har søgt om dækning af udgiften. 
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For en detaljeret beskrivelse af de enkelte budgetposter henvises til nedenstående 
tabel 
Interne lønomkostninger 
(direkte lønomkostnin-
ger) 
 
 
 

Interne lønomkostninger (direkte lønomkostninger) 
omfatter løn til personale, der er beskæftiget med gen-
nemførelsen af projektet. Arbejde, der udføres af an-
satte inden for samme virksomhed (deltager), regnes 
som interne lønomkostninger. 
 
Ansatte medarbejdere 
Der ydes tilskud til medarbejderens faktiske udbetalte 
timeløn + sociale bidrag.  
 
Timesatsen for funktionærer budgetteres som brutto-
årsløn divideret med 1648, og for timelønnede som den 
faktiske timeløn + sociale bidrag. 
 
Samme regler gælder også for ansatte i de Godkendte 
Teknologisk Service Institut (GTS-institut). 

Timelønnen må ikke indeholde nogen form for over-
head, indirekte udgifter. Hvis pågældende medarbejder 
har yderligere omkostninger som rejser og øvrige ud-
gifter, dækkes de under andre poster. 
 

Årslønnen må ikke indeholde gratialer, provisioner el-
ler andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. 
 
Eget arbejde 
Timesatsen for en virksomhedsejers eget arbejde vur-
deres i forbindelse med FødevareErhvervs og udvalge-
nes behandling af ansøgningen, blandt andet på grund-
lag af en konkret vurdering af ejerens arbejdsopgaver 
og kvalifikationer. Timesatserne kan udgøre mellem 
150 og 350 kr. i timen. Der kan dog efter en konkret 
vurdering fastsættes andre timesatser. De godkendte 
timesatser vil fremgå af tilsagnet. 
 

Krav om tidsregistrering 
Samtlige medarbejdere, der arbejder med projektet, 
skal være omfattet af et tidsregistreringssystem.  

Såfremt virksomheden har etableret et tidsregistre-
ringssystem, f.eks. som jobkort eller uge- eller må-
nedstimesedler, der føres dagligt af den enkelte med-
arbejder, kan dette anvendes til projektet. 
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Såfremt virksomheden ikke har et tidsregistrerings-
system, skal der etableres et, som opfylder følgende 
minimumskrav: 

Hver medarbejder, der arbejder med projektet, skal fø-
re en dagbog, en uge- eller månedstimeseddel. Den på-
gældende medarbejder skal dagligt notere det antal ti-
mer, der arbejdes med projektet. Tidsregistreringen 
skal attesteres af den projektansvarlige daglige ledelse. 

Der må ikke anvendes skønsmæssige timesatser.  
 
Timer uden for normal arbejdstid 
Den tid, der er anvendt uden for normal arbejdstid, 
skal registreres særskilt, og kan indregnes til den fast-
satte timesats i opgørelsen. 
 

Ekstern bistand: 
 

Ekstern bistand kan omfatte udgifter til konsulentbi-
stand, analyser, afprøvning, patentanmeldelse og anden 
ekspertbistand. 

Konsulenter eller bistand fra andre eksperter kan være 
personer, der ikke er ansat i tilsagnshavers virksom-
hed/organisation (ét CVR.nr.), og som udfører arbejde 
i projektet. 

Alle udgifter til konsulenten/eksperten vil være inde-
holdt i det i tilsagnet godkendte timeantal og timeløn. 
Det vil sige, at der ikke må være ekstra tillæg til f.eks. 
kørsel og til konsulentens repræsentation.  

En forsknings- eller forsøgsinstitution kan indgå som 
ekstern bistand, f.eks. konsulent i et projekt, hvis insti-
tutionen ikke samtidig er projektdeltager (udviklings-
projekter). Ved budgettering af f.eks. GTS institutters 
udgifter kan anvendes GTS-institutternes vejledende 
takster vedrørende konsulentbistand, der også inklude-
rer de indirekte omkostninger.  

Det er op til tilsagnshaver, at kunne redegøre for, at 
antal konsulenttimer og konsulenttimeløn er rimelige. 
 

Materialer: 
 

Materialer vil typisk være noget, der anvendes i pro-
jektet, og som ikke har nogen værdi efter projektets af-
slutning. Det kan f.eks. være udgifter til indkøb af rå-
varer, halvfabrikata, foderstoffer, frø, gødning, kemi-
kalier. 
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Underleverandørydelser Omfatter udgifter til ekstern elektriker, maskinstation 
eller smed eller lignende 
 

Nødvendigt udstyr og 
maskiner: 
 

Ved nødvendigt udstyr forstås maskiner, inventar, ana-
lyseudstyr og lignende, som er nødvendige for at gen-
nemføre projektet, og som skal anskaffes i forbindelse 
med projektet. Omkostningen er kun tilskudsberettiget 
i forhold til anvendelsen af udstyret i projektet. Ud-
giftsposterne skal specificeres i projektbeskrivelsen. 
Maskiner og lignende, som ansøger allerede ejer, og 
som indgår i den almindelige virksomhed, kan som ho-
vedregel ikke medregnes. 
 
Det nødvendige udstyr skal fratrækkes en nedskrevet 
værdi /scrapværdi, som beregnes, som en procentdel af 
indkøbsprisen og anføres i budgettet under udgiftspost 
nr. 8, Nedskrevet værdi.  
 

Overhead Kun godkendte offentlige og private forsknings- og 
forsøgsinstitutioner kan indregne overhead (indirekte 
fællesomkostninger).  
For universiteter beregnes overhead for projekter an-
søgt efter den 1. januar 2008 som maksimalt 35 pct. af 
de samlede direkte udgifter. 
For øvrige godkendte offentlige og private forsknings- 
og forsøgsinstitutioner beregnes overhead som maksi-
malt 20 pct. af de samlede direkte udgifter. 
 

Rejser: Det er muligt at opnå tilskud til rejser, hvis rejserne er 
nødvendige for projektets gennemførelse. Tilskud be-
regnes på baggrund af de faktiske rejseudgifter, dog 
maksimalt efter statens laveste takster. Kørsel i bil be-
regnes altid efter statens laveste takst.  

 

Rejseomkostninger omfatter udgifter til f.eks. bil, tog, 
bus, fly, hotel og time- og dagpenge. Kun personale, 
ansat i virksomheden 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 
omkostningstyper, der fastsættes i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende satser jf. Cirkulære af 
19. december 2007om Statsregulering pr.1. januar 
2008 for tjenesterejser. Findes på personalestyrelsens 
hjemmeside www.perst.dk
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Bil/motorcykel: 

Al kørsel i Danmark og udland godtgøres med statens lave-
ste takst. Pr. 1. januar 2008 udgør den 1,78 kr. pr. km.  

Udgiften ved benyttelse af egen bil må normalt ikke over-
stige det beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige 
transportmulighed.  

Taxa forudsættes normalt kun anvendt over kortere afstan-
de. 

Tog, bus 
Afregnes i overensstemmelse med de afholdte billetpriser. 

Fly 
Billigst mulige alternativ; f.eks. økonomiklasse. 

Hotel dispositionsbeløb 
I nærhed af bestemmelsesstedet samt billigst muligt.  

Maksimumsbeløb: 

F.eks. er hoteldipositionsbeløbet i København: DKR. 
925,00 

Øvrige lande, afhænger af hvilket land, der er tale om 

Der udbetales time- og dagpenge på alle rejser uafhængig 
af rejsernes varighed. Time- og dagpenge skal dække mer-
udgifter 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 tjenesterejsen varer. Derudover udbetales 
timepenge pr. påbegyndt time. Se satserne nedenfor. 

Der anvendes samme dagpengesats og timepengesats (DK-
satserne) for rejser både ind- og udland. 

Hvis medarbejderen får gratis måltider i forbindelse med 
tjenesterejsen, reduceres time- dagpengene med et beløb 
svarende til 15 pct. af det fulde dagpengebeløb for mor-
genmad, 30 pct. for frokost og 30 pct. for middagsmad. 
Hvis samtlige tre hovedmåltider er gratis, udbetales der så-
ledes time- dagpenge på de resterende 25 pct. til dækning 
af småfornødenheder m.v.  

Dagpengesatser 1. januar 2008: I Danmark: Kr. 368,00  

Timepenge 1. januar 2008: I Danmark: Kr. 15,33 

Rejseforsikring. Der gives ikke tilskud til rejseforsikringer
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Revision Ved revision forstås omkostninger til attestation af af-

holdte og betalte udgifter i projektet 
 

Andre omkostninger 
 

Det er muligt at opnå tilskud til andre omkostninger, 
hvis disse vurderes at være nødvendige for projektets 
gennemførelse. Udgifterne hertil skal være specificeret 
særskilt i projektbeskrivelsen/ansøgningen. 
 

Indtægter Indtægter fra projektet, f.eks. salgsværdi af prøvepro-
duktion i projektperioden, skal fratrækkes projektets 
udgifter. 
 

Nedskrevet værdi 
/scrapværdi  
 
 

Der skal i omkostningsopgørelsen fratrækkes en ned-
skrevet værdi af det indkøbte udstyr (se budgetpost nr. 
4). Den nedskrevne værdi skal beregnes som en pro-
centsats af udgifter til nødvendigt udstyr (anskaffel-
sesprisen), 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. afskrives lineært over 3 år.  

• Øvrigt udstyr afskrives over 5 år, enten lineær 
afskrivning med 20 pct. pr. år eller saldoaf-
skrivning med 25 pct. pr. år. 

FødevareErhverv kan efter en konkret vurdering fast-
sætte andre afskrivningsprofiler. 
 
Brug af tabellen: Hvis et projekt f.eks. varer 2 år og 4 
måneder, beregnes den nedskrevne værdi med værdi 3. 
år. 
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Beregning af Scrapværdi 
 
  Lineær afskriv-

ning over 5 år 
Saldoafskriv-
ning 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 

Ikke tilskudsberettigede udgifter 
Der ydes ikke tilskud til følgende omkostninger:  

 
• Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, 
• Reklamekampagner, medmindre der er tale om generiske kampagner eller 

testmarkedsføring, 
• Anlægsinvesteringer, bortset fra bygnings- og inventarinvesteringer, der 

er nødvendige forudsætninger for at gennemføre projektets forsøgs- og 
udviklingsfaser,  

• Afskrivninger, generelle drifts- og serviceudgifter m.v., bortset fra den 
andel, der er en nødvendig forudsætning for at gennemføre projektets for-
søgs- og udviklingsfase 

• Dækning af tabt produktion for ansøger på arealer eller i lokaler, hvor in-
novations-, forsknings- og udviklingsarbejdet gennemføres,  

• Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt før projektperiodens begyndelse,  
• Finansieringsomkostninger under enhver form, eller   
• Udgifter til patentering, som afholdes af andre virksomheder end små og 

mellemstore virksomheder 
• Indirekte omkostninger herunder almindelig kontorhold, husleje, almin-

delig EDB support (Dette gælder ikke forskningsinstitutioner). 
• Udgifter vedrørende aktiviteter som tilsagnshaver er forpligtet til at gen-

nemføre i medfør af anden lovgivning, aftale eller servitut.    
 
9. Ansøgning om tilskud 
 
Ansøgning om tilskud sendes til FødevareErhverv på et særligt ansøgningsskema, 
som findes på FødevareErhvervs hjemmeside www.ferv.fvm.dk under Innovation og 
Skemaer og vejledninger. Her findes også en vejledning til udfyldelse af ansøg-
ningsskemaet. 
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Ansøgningen skal sendes med original(e) underskrifter til nedenfor nævnte adresse, 
men kan endvidere sendes på e-mail til udviklingsstotte@dffe.dk
 
Vi gør opmærksom på,  at samarbejdsaftaler skal vedlægges ved indsendelsen af ansøg-
ningsskemaet 
 
Virksomheder og private forskningsinstitutioner skal vedlægge ansøgningen årsregnskab 
for de sidste 3 regnskabsår.  

Ansøgningsfrister  
Hvis ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt og FødevareErhverv har modtaget skemaet in-
denfor ansøgningsfristen kan ansøgningen forventes at blive behandlet på det førstkom-
mende udvalgsmøde. 
 
Ansøgningsfristerne fremgår af FødevareErhvervs hjemmeside www.ferv.fvm.dk

Ansøgningen sendes til: 
FødevareErhverv 
Udviklingsstøttekontoret 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
 
10. Tilsagnets vedligeholdelse 

Ændring af projektet 
Hvis tilsagnshaver ønsker at foretage ændringer i projekt, hvortil der er opnået til-
sagn, skal den projektansvarlige sende en ansøgning herom sammen med en be-
grundelse for ændringerne til FødevareErhverv.  
 
FødevareErhverv afgør, om ændringerne kan imødekommes. Ændringen af projektet 
må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse hertil. En ændring af tilsagn om til-
skud vil ikke kunne omfatte en forhøjelse af tilsagnsbeløbet. 
 
Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i FødevareErhverv senest 
to måneder før udløbet af projektperioden. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde 
dispensere fra denne frist. 

Budgetændring 
Forventes udgifterne på en budgetpost at overstige det budgetterede med mere end 
10 pct., skal tilsagnshaver skriftligt søge FødevareErhverv om en ændring af bud-
gettet. For hver enkelt budgetpost kan udgifterne dog afvige fra det godkendte bud-
get med op til 10 pct. forudsat, at der er et tilsvarende mindre forbrug på en eller 
flere af de andre poster, således at det samlede tilskudsgrundlag ikke overskrides. 
 

21 
 

mailto:UF@dffe.dk
http://www.dffe.dk/


VEJLEDNING OM TILSKUD UNDER INNOVATIONSLOVEN, AUGUST 2008 

Overstiger indtægterne fra projektet det budgetterede, vil dette normalt ikke give 
mulighed for at øge udgifterne tilsvarende. Forhøjes udgifterne til nødvendigt ud-
styr, medfører det, at den nedskrevne værdi forhøjes forholdsmæssigt. Den forhøje-
de nedskrevne værdi fratrækkes normalt i tilskudsgrundlaget. 
 
Det samlede tilskudsgrundlag kan ikke overskride det godkendte budget.  
 
En ansøgning om ændring i budgettet skal indeholde en begrundelse for det ændrede 
forbrug. En ansøgning om budgetændring kan senest indsendes sammen med ind-
sendelse af anmodningen om slutudbetaling. 

Overdragelse af projektet 
Overdragelse af tilsagn til et projekt kan efter skriftlig ansøgning ske til en anden, 
hvis betingelserne for at være tilsagnshaver opfyldes og såfremt den nye tilsagnsha-
ver indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagn om tilskud. 

Forlængelse af projektperioden 
Det er en betingelse for ydelse af tilskud til projekter under innovationsloven, at 
projektet gennemføres inden for en fastlagt projektperiode, der ikke overskrider 5 år 
fra projektets begyndelse. Projektperioden kan tidligst begynde på det tidspunkt, 
hvor Innovationsudvalget eller FødevareErhverv har truffet afgørelse vedrørende 
ansøgningen. FødevareErhverv kan efter skriftlig anmodning fra tilsagnshaver fra-
vige bestemmelserne. 
  
11. Udbetaling af tilskud 

Betingelser for udbetaling af tilskud 
Ansøgning om udbetaling af tilskud under innovationsloven sker ved udfyldelse af 
en udbetalingsanmodning. En udbetalingsanmodning skal indeholde: 

  
• Anmodning om udbetaling af tilskud under innovationsloven 
• Revisorerklæring 
• Timeregnskab 
• Opgørelse af omkostninger 
• Bilagsoversigt – Betalte udgifter  
• Dokumentation for, at eventuelt andre offentlige tilskud er udbetalt til pro-

jektet  
 

Skemaerne findes på FødevareErhvervs hjemmeside. www.ferv.fvm.dk. 

 
For uddybende information vedrørende udbetaling under innovationsloven henvises 
til udbetalingsvejledning for innovationsloven 
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Dokumentationskrav 
Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordel-
te udgifter. Udgiftsbilag i form af fakturaer eller lignende skal ikke indsendes, men 
der er pligt til at opbevare regnskabsmateriale og originale udgiftsbilag vedrørende 
de tilskudsberettigede udgifter i 5 år fra slutudbetaling har fundet sted. Dokumenta-
tion for de betalte udgifter skal fremvises ved kontrol. 

Slutrapport 
Når projektet er afsluttet, skal tilsagnshaver udarbejde en slutrapport, som skal ind-
sendes sammen med anmodningen om slutudbetaling af tilskud. Denne slutrapport 
skal være FødevareErhverv i hænde senest 3 måneder efter projektperiodens afslut-
ning. For offentlige forskningsinstitutioner er fristen for indsendelse af slutrapport 6 
måneder. 

FødevareErhverv kan først slutudbetale, efter at FødevareErhverv har godkendt slut-
rapporten. 

 
Slutrapporten skal redegøre for projektets forløb, de aktiviteter, der er gennemført i 
forbindelse med projektet, samt redegøre for resultater og de effekter, der er opnået 
gennem projektet, og de effekter som projektet forventes at få fremover.  

Effektmåling 
FødevareErhverv skal kunne dokumentere tilskudsordningens virkninger. Tilsagns-
haver skal derfor bidrage til vurdering af projekternes resultat og afgive de oplys-
ninger, som skønnes nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder 
ved efterfølgende evaluering af tilskudsordningen. 

Rateudbetaling 
Små og mellemstore virksomheder kan anmode om at få tilskuddet udbetalt i op til 
4 årlige rater. Hver rate skal bortset fra sidste rate som minimum være på 10.000 kr. 
FødevareErhverv kan dispensere fra det nævnte beløb. 
 
Øvrige virksomheder og forskningsinstitutioner kan anmode om at får tilskuddet 
udbetalt i op til 2 årlige rater. Hver rate skal bortset fra sidste rate som minimum 
være på 50.000 kr.  

Indsendelse af udbetalingsanmodning 
Udbetalingsanmodningen indsendes til: 
 
FødevareErhverv 
Udviklingsstøttekontoret 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
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12. Tilbagebetaling hvis projektet kommercialiseres 
 
Det udbetalte tilskud skal tilbagebetales, hvis projektet udnyttes kommercielt. Det 
vil sige, at der inden for en periode på tre år efter at projektet er afsluttet, er opnået 
et nettoprovenu.  
 
Der skal ikke ske tilbagebetaling hvis: 

• Det udbetalte tilskud ikke overstiger 100.000 kr., 
• tilskuddet er opnået til projektaktiviteter, der vedrører opbygning af virk-

somhedernes innovationskompetence,  
• Det drejer sig om de to første projektansøgninger under innovationsloven fra 

en virksomhed, som tilhører små og mellemstor virksomheder efter 15. juni 
2006, og hvis der til projekterne hver for sig ikke er udbetalt tilskud over 
750.000 kr., eller  

• Tilskuddet er opnået til ”særlige økologiprojekter”. 
 

Derudover kan FødevareErhverv frafalde krav om tilbagebetaling, hvis tilskuddet er 
ydet til branchesammenslutninger og lignende, og hvis projektresultaterne udnyttes 
kommercielt af en bredere kreds.  
 
Tilbagebetalingskravet kan ikke overstige det udbetalte tilskud. Hvis nettoprovenuet 
overstiger det udbetalte tilskud, skal der maksimalt tilbagebetales et beløb svarende 
til det udbetalte tilskud.  
 
Det vil fremgå af tilsagnet, om det er omfattet af tilbagebetalingskrav, hvilke dele af 
projektet tilbagebetalingskravet vedrører og størrelsen af det tilskud, som vil danne 
grundlag for tilbagebetalingskravet.  

Nettoprovenu 
Tilsagnshaver skal senest 3 år og 3 måneder efter projektets afslutning fremsende en 
opgørelse over det nettoprovenu, som projektets resultater har skabt. 
 
Beregningen af nettoprovenu sker på baggrund af en opgørelse af nettoprovenu i en 
periode på 3 år regnet fra projektperiodens afslutning. Ved nettoprovenu forstås 
bruttoomsætningen fratrukket omsætningsrelaterede omkostninger (produktion, salg 
og markedsføring), som er skabt direkte som et resultat af projektet.  
 
Opgørelse af nettoprovenu skal foretages på et særligt skema, der findes på Fødeva-
reErhvervs hjemmeside. Opgørelsen over nettoprovenuet skal være attesteret af en 
statsautoriseret eller registreret revisor. Hvis tilsagnshaver er en statslig forsknings-
institution, skal opgørelser være attesteret af den økonomisk ansvarlige for instituti-
onen.   
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13. Kontrol 
 
FødevareErhverv kan mod behørig legitimation og uden retskendelse foretage kon-
trol i tilsagnsperioden samt inden for en periode på 5 år efter projektets afslutning.  
 
Tilsagnshaver er forpligtet til at opbevare projektregnskab og udgiftsbilag i 5 år ef-
ter projektets afslutning. Endvidere skal drifts-, skatte- og momsregnskaber opbeva-
res i mindst 5 år efter at udgifterne er blevet afholdt. jf. i øvrigt bogføringslovens 
bestemmelser. 
 
Kontrollen kan efter forholdene gennemføres enten som kontrol på stedet eller ved 
kontrol af regnskaber, bilagsmateriale og anden dokumentation, som tilskudsmodta-
ger indsender på anmodning fra FødevareErhverv.  
 
Tilsagnshaver har pligt til at sikre, at FødevareErhverv i forbindelse med kontrol 
har adgang til de omfattede arealer og anlæg i hele den periode, hvor arealerne og 
anlæggene anvendes i projektet. Adgangen til kontrol omfatter også materiale, som 
opbevares i elektronisk form. 
 
Den projektansvarlige skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gen-
nemførelse og regnskaber, fakturaer med videre skal på begæring udleveres til de 
kontrollerende myndigheder. 
 
 
14. Bortfald 

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 
Tilsagn om tilskud kan bortfalde helt eller delvis, hvis: 
 

• Tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller forti-
et oplysninger af betydning for sagens afgørelse,  

• Forudsætningerne for tilskud er væsentligt forrykket, f.eks. ved virksomhe-
dens ophør, konkurs, afhændelse eller overdragelse af produktions- og salgs-
rettigheder.   

 
I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet 
for påkrav om tilbagebetaling med den rentesats, der er fastsat i medfør af rentelo-
ven.   
 
Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde og tilskud kan helt eller delvist 
kræves tilbagebetalt i følgende tilfælde:  
 

• Hvis ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet 
oplysninger af betydning for sagens afgørelse,  
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• Hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 11, stk. 2,  
• Hvis tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt, 
• Hvis projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med det godkendte til-

sagn, eller  
• Hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt.  

 

I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet 
for meddelelse af tilbagebetalingskravet og til tilbagebetalingen sker, med den ren-
tesats, der er fastsat i renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. 

I tilfælde af grov misligholdelse vil ansøger blive udelukket fra senere at søge om 
tilskud. 
 
Ansøger er ansvarlig for ved indgivelse af ansøgningen, at trediemand ikke har op-
nået enerettigheder til projektet (projektets idé), som kan anfægte gennemførelsen 
af projektet. Dette kan ansøger f.eks. konstatere ved at gå ind på Patent- og Vare-
mærkestyrelsen hjemmeside 
 
Hvis det senere i projektperioden viser sig, at tredjemands enerettighed fører til, at 
projektet ikke kan gennemføres, bortfalder tilsagnet og eventuelle tidligere udbetal-
te tilskud skal tilbagebetales med renter, jf. ovenfor.    

Force majeure 
FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure: 
 

• Tilsagnshavers eller projektleders død. 

• Tilsagnshavers eller projektleders langvarige uarbejdsdygtighed. 

• Ekspropriation. 

• En alvorlig naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer eller anlæg, 
der anvendes i projektet. 

• Ødelæggelse ved ulykkestilfælde af stalde eller anlæg, der anvendes i projek-
tet. 

• En besætning, der anvendes i projektet, bliver ramt af en smitsom husdyr-
sygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af bekendtgø-
relse nr. 954 af 13. oktober 2005 om lister over smitsomme sygdomme til lov 
om hold af dyr, bilag 3, eller en epizooti. 

 

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 hvad 
der påberåbes force majeure for. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt 
for projektholder, at sikre sig på rimelig vis mod de begivenheder der indtraf. Hvis 
tilskudsmodtager ønsker at påberåbe sig force majeure, skal FødevareErhverv have 
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skriftligt besked senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor projektholder er i 
stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentati-
onsmateriale. 

Straffebestemmelser 

Efter innovationsloven straffes med bøde den, der 

• Til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af 
loven fastsatte regler, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller for-
tier oplysninger af betydning for afgørelsen, 

• Handler i strid med de vilkår, der er fastsat i sådan afgørelse, 

• Iøvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give 
i henhold denne loven eller regler fastsat i medfør af loven, 

• Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, 

• Undlader at give kontrolmyndigheden adgang til fiskefartøjer, jordbrugsbe-
driften eller virksomheden efter lovens § 16, stk. 12, 

• Undlader at udlevere eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 
16, stk. 3. 

• I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for 
overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, som meddeles efter 
reglerne 

• Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reg-
lerne i straffelovens 5. kapitel 

Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller 
afsonet, bortfalder videre forfølgning. 
 
 
15. Offentliggørelse af data i henhold til persondataloven 
 
Offentliggørelse af tilsagn om tilskud 
FødevareErhverv offentliggør alle tilsagn om tilskud med oplysning om projekttitel, 
navn på tilsagnshaver og tilskudsbeløbets størrelse på FødevareErhvervs hjemme-
side og i den årlige redegørelse til Folketingets Fødevareudvalg. Af eksempelvis 
konkurrencemæssige hensyn bør ansøger derfor være opmærksom på formuleringen 
af projekttitel. 

Persondataloven 
Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af FødevareErhverv til sagsbe-
handling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. End-
videre vil oplysningerne blive brugt af FødevareErhverv og andre til statistiske, 
forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. 
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FødevareErhverv er dataansvarlig for de oplysninger, som FødevareErhverv modta-
ger i ansøgningerne. Registrene føres og opbevares elektronisk hos FødevareEr-
hverv, Nyropsgade 30, 1780 København V. 
 
Som ansøger har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, 
FødevareErhverv har registreret om ansøgeren. Ansøgeren har også ret til at få ret-
tet, slettet eller blokeret eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. 
 
Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved 
henvendelse til FødevareErhverv, Juridisk Kontor. 
 
16. Klage 
 
Der kan ikke klages over afgørelser medmindre klagen drejer sig om retlige forhold. 
Retlige forhold kan f.eks. være procedurefejl i forbindelse med afgørelsen af tilsagn 
eller afslag.  
 
Klagen skal sendes inden 4 uger fra den dag, hvor ansøger har modtaget tilsagnet 
eller afslaget. Indsendes klagen for sent, vil den normalt ikke blive behandlet.  
 
Klagen skal sendes til: 
 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,  
c/o FødevareErhverv,  
Nyropsgade 30,  
1780 København V. 

 
FødevareErhverv kommenterer herefter afgørelsen og sender klagen til endelig af-
gørelse i Fødevareministeriets departement. 
 
Denne vejledning, udbetalingsanmodning, revisorerklæring m.m. findes på Fødeva-
reErhvervs hjemmeside: www.ferv.fvm.dk
   
 
På hjemmesiden findes også tilhørende ansøgningsskemaer: 
 
 
Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til:  
FødevareErhverv 
Udviklingsstøttekontoret 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
Tlf. 33 95 80 00 
E-mail: udviklingsstotte@dffe.dk
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Bilag 1: Sammensætning af udvalg og råd  
 

Innovationsudvalget 
 
Innovationsudvalget bistår FødevareErhverv ved behandling af indkomne ansøgnin-
ger under innovationslovens kapitel 2. 
 
Innovationsudvalgets medlemmer udnævnes af ministeren for fødevarer, landbrug 
og fiskeri for en periode af 4 år og sammensættes således: 
 
Ministeren udnævner uden forudgående indstilling en formand og en næstformand. 
Formand og næstformand er medlemmer af udvalget. 
 
Følgende ministerier har medlemmer i udvalget  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (1 medlem) 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling (1 medlem) 
Økonomi- og Erhvervsministeriet (1 medlem) 
Miljøministeriet (1 medlem) 
 
Regionale vækstfora 
(6 medlemmer) 
 
Følgende foreninger har medlemmer i udvalget 
Dansk Landbrug (2 medlemmer) 
Landbrugsraadet (2 medlemmer) 
Dansk Gartneri (1 medlem) 
Økologisk Landsforening (1 medlem) 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (1 medlem) 
Forbrugerrådet (1 medlem) 
Dansk Industri (1 medlem) 
Danmarks Fiskeriforening (1 medlem) 
Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening (1 medlem) 

 

Det Økologiske Fødevareråd 
Det Økologiske Fødevareråd bistår FødevareErhverv ved behandling af indkomne 
ansøgninger under innovationslovens kapitel 3.  
 
Medlemmerne i udvalget er udpeget af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 
og er sammensat således: 
 
2 medlemmer repræsenterer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
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Følgende foreninger kan indstille et medlem: 
Danmarks Landbrugsrådgivning, Landscentret,  
Økologisk Landsforening,  
Samarbejdsudvalget for Økologisk og Biodynamisk Jordbrug og  
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug. 
Dansk Landbrug (3 medlemmer) 
Dansk Industri og  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Ø-gruppen (Dansk Økologileverandørforening) 
Detailhandlen 
Forbrugerrådet 

 
Ministeren kan udnævne yderligere medlemmer af udvalget, i det omfang der er 
brug for særligt sagkyndige. 
 
FødevareErhverv varetager sekretariatsopgaverne for Innovationsudvalget og Det 
Økologiske Fødevareråd, og sammensætningen af udvalg og råd kan ses på Fødeva-
reErhvervs hjemmeside. 
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