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1. Er projekter målrettet CCS omfattet af puljen? 

Projekter målrettet Carbon Capture & Storage (CCS) er ikke omfattet af denne ansøgningspulje. Det anbefales 

i stedet at undersøge mulighederne for støtte gennem Det Energiteknologiske Udviklings- og 

Demonstrationsprogram (EUDP), hvor der er i øjeblikket er en åben ansøgningsrunde til et nyt initiativ, som 

støtter udvikling og demonstration af nye CCUS-teknologier. Læs mere om EUDP-ordningerne her:  

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp 

 

2. Skal midlerne anvendes allerede i 2020, eller kan projektperioden strækkes længere?  

Tildelte midler behøver ikke blive brugt allerede i 2020. Man kan derfor godt lave et projekt med en flerårig 

projektperiode, som går ud over 2020. Der er ikke sat en specifik slutdato for, hvornår en projektperiode i 

princippet senest må slutte. Der er ej heller krav om, at projektet skal igangsættes allerede i 2020.   

 

3. Tæller danske universiteter, såsom Aalborg Universitet og DTU?, som offentlige 

partnere? 

Ovennævnte universiteter defineres om offentlige partnere. Hvis universitetet er offentligt vil det blive 

betragtet som offentlig partner. Hvis det er privat, vil det betragtes som en privat partner. 

 

4. Hvad er andre eksempler på offentlige partnere inden for energisektoren?  

Det kan fx være:   

GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 

Innovation Centre Denmark 

AffaldVarme Aarhus (del af Teknik og Miljø i Århus Kommune) 

Enterprise Europe Network (EU)  

 

Derimod vil en aktør, hvor strukturen allerede bygger på et privat-offentligt partnerskab, under ordningen 

som udgangspunkt blive set som en privat organisation, hvis den er stiftet på et privatretligt grundlag. 

Et eksempel på dette er State of Green.  

 

5. Kan en dansk ambassade være en offentlig partner? Hvis ja, kan der købes ydelser af 

TC på den pågældende ambassade?  

En ambassade kan godt være projektets offentlige partner, og ambassaden bør bruge sit lokale 

registreringsnummer (og ikke det fælles UM CVR-nummer) når ansøgning sendes på portalen. Organisatorisk 

hører ambassaderne og Trade Council under samme offentlige myndighed, og det er ikke muligt, at en 

partner indtager rollen som både myndighed og leverandør af tjenesteydelser. Trade Council’s rolle som 

myndighed og dens rolle som markedsaktør/potentiel leverandør af tjenesteydelser skal holdes helt adskilte 

’under denne ordning. Det betyder, at midlerne fra puljen ikke kan bruges til at købe tjenesteydelser af TC, 

hvis en ambassade er en partner i samarbejdet. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp
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6. Kan en offentlig partner opnå dækning for timer anvendt i projektet?  

Det er ikke muligt at søge om støtte til aflønning af offentligt ansatte hos offentlige aktører, som indgår i 

projektpartnerskabet. 

 

7. Vil et projekt målrettet delstaterne New Jersey og Massachusetts være 

støtteberettiget for en privat aktør, som allerede har fysisk tilstedeværelse i New York, 

jf. betingelsen om nyt marked for projektets private aktør uden fysisk tilstedeværelse?  

I denne pulje vil USA’s østkyst karakteriseres som et samlet geografisk område. Et projekt målrettet markeder 

i fx Massachusetts eller New Jersey, som indsendes af en privat aktør med tilstedeværelse i NY, vil derfor ikke 

kunne opnå støtte fra puljen, da den private ansøger ikke vil leve op til kravet om, at projektet var målrettet 

et nyt marked.   

 

Dette skøn sker ud fra en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. Fx kan USA’s vestkyst godt defineres som 

et nyt marked for en privat aktør, som har fysisk tilstedeværelse, fx i form af et kontor, på østkysten. 

Ansøgere, som er i tvivl om, hvorvidt de lever op til kravet om nyt marked, bedes kontakte Energistyrelsen 

på eksporttilskud@ens.dk.  

 

8. Kan man som privat aktør indgå i projektet som ”tilkøbspartner” med fysisk 

tilstedeværelse på markedet, hvis man ikke er den primære ansøger?  

Aktørerne i projektpartnerskaberne må ikke levere kommercielle ydelser til hinanden. Dette gælder både 

hovedansøger og øvrige aktører i partnerskabet. Under pkt. 2.2 i ansøgningsvejledningen fremgår det, at:  

 

”De deltagere, der indgår samarbejdet og underskriver samarbejdsaftalen, må ikke levere kommercielle 

ydelser til hinanden i projektet. Det betyder, at de(n) private deltager(e) i samarbejdet ikke må bruge 

midlerne fra tilskudspuljen til at købe ydelser af de(n) offentlige deltager(e) i samarbejdet, og vice versa. 

Partnerne vil dermed skulle finde den konsulent- eller rådgivningsvirksomhed mv., som f.eks. skal 

gennemføre visse undersøgelser for deltagere, uden for samarbejdet. Offentlige aktørers køb af ydelser skal 

overholde de offentlige udbudsregler.” 

 

I dette eksempel kan ”tilkøbspartneren” derfor ikke være del af projektpartnerskabet, hvis der anvendes 

tilskudskroner til konsulentydelser hos denne part. Skal der tilkøbes ydelser hos den private part med fysisk 

tilstedeværelse på det valgte marked, må denne part ikke være en del af partnerskabet, men kan godt 

anvendes, hvis denne part står udenfor.  

 

Dette gælder både i forhold til kravet om, at der ikke må leveres kommercielle ydelser til hinanden internt i 

partnerskabet, men også i henhold til kravet om, at private aktører i partnerskabet ikke allerede må have en 

fysisk tilstedeværelse på det valgte marked. Private aktører, som tænkes anvendt til tilkøb af ydelser (og som 

mailto:eksporttilskud@ens.dk
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ikke er del af partnerskabet), må gerne anvendes og selvsagt godt have en fysisk tilstedeværelse på det valgte 

marked. 

9. Kan en privat aktør leve op til kravet om nyt marked, hvis aktøren allerede har en fysisk 

tilstedeværelse på markedet, men at projektet omhandler nye områder/sektor, som 

aktøren ikke har beskæftiget sig med på markedet hidtil?  

Et nyt marked defineres ud fra fysisk tilstedeværelse, så hvis aktøren fx har et kontor på det pågældende 

marked, så kan der ikke opnås støtte. Dette gælder også, hvis projektet omhandler et andet fagområde, end 

hvad aktøren hidtil har beskæftiget sig med på det pågældende marked.   

 

10.  Må ansøgningen udformes på engelsk? 

Ansøgningen må gerne udformes på engelsk.  

 

11.  Skal alle private aktører underskrive erklæringen om fremtidigt marked?  

Ja. Undtaget herfra er dog eventuelle private aktører fra landet, som det valgte marked befinder sig i, da 

disse selvsagt allerede har en tilstedeværelse på markedet.   

 

12.  Gælder kravet om fremtidigt marked også for private aktør i det pågældende land?  

Private aktører fra det land, hvis marked projektet fokuserer på, vil selvsagt allerede have en tilstedeværelse 

i det pågældende land, og er undtaget fra kravet om fremtidigt marked.  

 

13.  Skal private og offentlige leverandører af ydelser til projektpartnerskabet, som selv 

står uden for partnerskabet udfylde de minimis-erklæringer?  

Nej. Kun private aktører, som er del af projektpartnerskabet, skal udfylde de minimis-erklæringer.  

 

14.  En udenlandsk aktør er karakteriseret som offentlig aktør i henhold til lovgivningen i 

pågældende land, men dets ansattes løn finansieres blandt andet af projektmidler fra 

både private og offentlige aktører. Kan denne aktør indgå som privat aktør i et 

projektsamarbejde, hvor der så kan søges om projektmidler til frikøb af timer for disse 

medarbejdere?  

Nej. Her er det ansættelsesforhold- og sted, som er definerende frem for finansieringskilden for de 

pågældende medarbejderes løn, når aktøren er karakteriseret som en offentlig aktør i henhold til relevant 

lovgivning i det pågældende land.  
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15.  Kan der søges om midler til rejseomkostninger til personer, som ikke arbejder for en 

af aktørerne i projektpartnerskabet?  

Ja. Så længe udgifterne er afgørende for, at projektets aktiviteter kan gennemføres.   

 

16.  Kan et projekt være mere end 12 måneder langt, fx 24 måneder i stedet?  

Ja. Der er ikke fastlagt krav til projektperiodens længde.   

 

17.  Hvad er kravene til budgettering af lønudgifter, og hvad er betingelserne for 

overhead?  

Der henvises til Energistyrelsens standardbetingelser, hvor følgende fremgår: 

 

”6.7 Lønudgifterne for interne timer kan maksimalt beregnes som den faktiske timeløn ganget med det antal 

timer, der er anvendt på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske bruttoårsløn 

divideret med 1613. Bruttolønnen fremgår af lønsedlen og omfatter ferieberettiget løn, arbejdsgiverbetalte 

udgifter til pension og ATP. Ferieberettiget løn omfatter grundløn (inkl. eget pensionsbidrag) og 

overenskomstmæssige tillæg. Indgår eget pensionsbidrag ikke i grundlønnen, men alligevel er ferieberettiget, 

omfatter den ferieberettigede løn grundløn, overenskomstmæssige tillæg og eget pensionsbidrag. ” 

 

Om overhead fremgår desuden:  

”6.10 Med mindre andet er aftalt i tilsagnet, kan overhead maksimalt udgøre 20 % af den direkte løn. Det er 

kun procentandelen, der skal medtages i regnskabet og ikke enkeltposter for el, vand, varme, forsikring, 

husleje, kontorhold mv.” 

 

18.  En af vores private projektpartnere er ved at ramme loftet for de minimis-støtte i 

indeværende år. Er det muligt inkludere partneren og gøre denne støtteberettiget ved 

at skubbe deres andel udgifter i projektet ind i fx 2021 eller 2022?  

Det vil desværre ikke ændre noget. I de minimis-forordningen under pkt. 3.4. fremgår følgende:   

 

”De minimis-støtte anses for ydet på det tidspunkt, hvor virksomheden har opnået ret til at modtage støtten 

i henhold til gældende national ret, uanset datoen for udbetalingen af de minimis-støtten til virksomheden.”

  

Altså vil til tildelte støtte tælle fra tidspunktet for det evt. afgivne tilsagn, hvor der træffes afgørelser om 

tilsagn i 2020. 

 

 

 

 

 


