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1. Ansøgers login 

Der er 3 muligheder for at logge på tilskudsportalen for at sende en ansøgning:  

1. NemID med nøglekort, 

2. NemID med nøglefil, 

3. Bruger login. 

 

Alle der har adgang til NemID bedes anvende NemID login. Andre, der ikke har adgang til NemID, bedes 

kontakte Energistyrelsen på eksporttilskud@ens.dk for at få oprettet et login. Der skal sendes følgende 

oplysninger: 

• Navn på ansøger 

• Lokal registrering nummer eller kode (f.eks. CVR, osv.) 

• Adresse, især land, by og postkode 

• Fornavn og efternavn på kontaktperson 

• E-mail og telefon på kontaktperson 

 

 

2. Oprettelse af ansøgning 

Ansøgningen oprettes ved at klikke på ”Opret Ansøgning” knappen: 

 

 

Herefter vælges puljen Tilskudspuljen til fremme af energieksportindsatsen: 
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3. Partners login 

Det kan gives en partner begrænset adgang til tilskudsportalen, hvor vedkommende kan se ansøgningen.  

Hvis partneren har adgang til NemID, klikkes der først på ”Opret ansøgning” titlen: 

 

 

 

Bagefter klikkes der på ”Administrer” knappen: 

 

 

Og stamoplysningerne skal opfylde og derefter klikkes der på ”Opret invitation” knappen: 

 

  



 

Side 4/9 

 

Derefter kan ansøger gensend invitationen, fjern partneren og tilknyt ny bruger: 

 

 

Hvis partneren ikke har adgang til NemID, bedes ansøger kontakte Energistyrelsen på 

eksporttilskud@ens.dk for at få oprettet et login og give adgang til at se ansøgningen på portalen. Der skal 

sendes følgende oplysninger: 

• Navn på partner 

• Adresse, især land, by og postkode 

• Fornavn og efternavn på kontaktperson 

• E-mail og telefon på kontaktperson 

 

 

4. Min profil 

Under Min Profil vil oplysningerne blive trukket fra de oplysninger, som er angivet oprettelsen af brugeren 

ved første login igennem NemID, eller fra de oplysninger, som blev sendt til Energistyrelsen for at oprette 

brugeren. Det er vigtigt at eftertjekke oplysningerne samt om ansøgningen oprettese på vegne af 

hovedansvarlig for ansøgningen.  
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5. Faglig projektleder 

Under Faglig projektleder udfyldes oplysningerne om den person, der er faglig projektleder for projektet, 

der ansøges tilskud til. Faglig projektleder skal være ansatte i den aktør, der sender ansøgningen.  

 

 

6. Partnere 

Her angives antallet af samarbejdspartnere i projektet, udover ansøger.  

 

 

Herefter skal informationerne om hver samarbejdspartner udfyldes. Det er muligt, at opfylde information 

om 10 samarbejdspartnere maksimalt. Hvis der er mere end 11 partnere i samarbejdet (ansøger og 10 

samarbejdspartnere), bedes ansøger kontakte Energistyrelsen.  
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7. Projekt 

Her angives alle informationerne om projektet. Her er det vigtigt at udfylde og beskrive kort men præcist i 

alle felterne.  

 

I felten om markedet, er det vigtig at forklare, hvorfor det målrettede marked er et fremtidigt vækstmarked 

for den private aktør.   

Påmindelse: Et fremtidigt vækstmarked defineres i dette tilfælde som et nyt marked for den private aktør og 

betyder, at den pågældende aktør ikke har etableret nogen tilstedeværelse i det pågældende målrettede 

geografiske område. 

 

 

 

 

 

8. Effektmål 

Her angives hvilke effektmål, der forventes at opnås ved projektet, ved at vælge ja/nej fra dropdown 

menuen. Hvis ”ja” vælges, er det vigtigt at uddybe hvordan projektet forventes at opfylde effektmålet. 

Svaret i disse felter vil også være grundlag for selve vurderingen af projektets succes i afslutningsrapporten.  

Påmindelse: Effektmålene er grundlag for den faglige vurdering og giver point til projektet.   
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9. Budget 

Her angives budgettet.  

Hvis der ansøges tilskud for hele projektet, vil det ansøgte beløb og det samlede projektbudget være det 

samme. Hvis der ansøges tilskud for en del af et større projekt, skal størrelsen af det samlede budget også 

angives, samt det ansøgte beløb.  

Hvis flere samarbejdspartnere vil bruge midler fra puljen, skal der også angives fordelingen mellem alle 

partnerne..  

 

 

 

Erklæres skal også, at budgetskemaet er udfyldt og vedhæft. Skabelonen af budgettet findes på 

Energistyrelsens hjemmeside. 
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Vejledning til budget:  

Celler med kursiv skrift skal udfyldes. 

Celler med grå udfyldningsfarve skal ikke udfyldes. 

 

Skabelonen indeholder en tidsramme på 12 måneder. Hvis projektets tidsramme er længere, skal der 

tilføjes kolonner til tabellen.  

 

Skabelonen indeholder et vilkårligt antal af aktiviteter og udfordringer. Hvis der er brug for flere aktiviteter 

og udfordringer, skal der kopieres og tilføjes de pågældende rækker.  

 

Skabelonen indeholder en ark for ansøgers budget. Hvis der er brug for flere ark, skal oprettes der en kopi 

af ansøgers ark. Der skal være en budgetark per partner, der vil bruge midler fra puljen, og der skal være 

den same budgettabellen på hver ark.  

 

Den ”TOTAL” ark skal opsummere alle de andre arker, så den repræsenterer den samlede ansøgte budget. 

 

10. Vedhæft filer 

Her vedhæftets de nødvendige filer. Der skal som minimum vedhæftets samarbejdsaftalen, en de-minimis 

erklæring og budgettet udfyldt efter skabelonen.  

 

 

 

11. Godkend og send  

Her fremgår alle oplysninger, der er blevet angivet af ansøger. Efter disse er gennemgået for fejl og 

mangler, kan ansøgningen sendes afsted. 

 



 

Side 9/9 

 

 

Kvitteringen for ansøgningen kommer frem efter at den er sendt afsted og ansøgningen vil fremgå under 

mine ansøgninger, hvor status på den fremgår.  

 

 


