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Anledning 

Tilskudspuljen til Fremme af Energieksportindsatsen (TFE) har til formål at styrke 

eksportindsatsen af dansk energiteknologi. TFE er udmøntet årligt siden 2019, jf. 

Energiaftale af juni 2018. Energistyrelsen vil foretage følgende ændringer for TFE i 

2022: 

 

Krav om egenfinansiering frafalder 

Det har vist sig svært for dele af tilskudspuljens målgruppe at finde midler til 

egenfinansiering, enten grundet juridiske eller økonomiske begrænsninger. Ifølge 

puljens bekendtgørelses §5, stk. 4 kan Energistyrelsen fastsætte krav om en 

specifik egenfinansiering af de godkendte tilskudsberettigede projektomkostninger. 

Dermed kan Energistyrelsen også fjerne kravet om 20 pct. egenfinansiering, som 

blev opstillet i 2021. 

 

Virksomheder må ikke være fysisk til stede i et fremtidigt vækstmarked, dog 

må brancheorganisationer og offentlige myndigheder gerne dette 

Ændringen foretages efter Energistyrelsens opdaterede tolkning af EU’s de 

minimis-forordningen. Forordningen tillader støtte ” […] til deltagelse i varemesser 

eller til undersøgelser eller konsulenttjenester, der er nødvendige for at lancere et 

nyt eller et eksisterende produkt på et nyt marked […]” (præambel betragtning 9). 

Energistyrelsen tolker, at et fremtidigt vækstmarked betyder et nyt marked og land, 

hvor virksomhederne ikke allerede er fysisk til stede og sælger produkter. 

Brancheorganisationer og offentlige myndigheder må gerne være fysisk til stede i 

landet, så længe de ikke sælger til markedet. 

Skal der tilkøbes konsulentydelser hos en privat virksomhed med fysisk 

tilstedeværelse på det valgte marked, må denne part ikke være en støttemodtager. 

 

Tilskud kan kanaliseres videre fra projektpartnere til øvrige støttemodtagere 

Tilskud gives som udgangspunkt til den ansøger og de projektpartnere, der 

underskriver samarbejdsaftalen ud fra den fordeling, som står i samarbejdsaftalen. 

Tilføjelsen skal klargøre, at det er muligt at kanalisere midler fra projektpartnere til 

øvrige støttemodtagere, der ikke er en del af partnerskabet, hvis støttemodtagerne 
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afholder udgifter til projektet samt drager nytte af projektet. Dette gælder ikke 

eksterne konsulenter, da deres ydelser købes og ejes af projektpartnerne.  

Alle private støttemodtagere skal underskrive en de minimis-erklæring og en 

erklæring om fremtidigt marked, inden de kan få tilsagn om støtte. 

Udgifter afholdt af støttemodtagere skal fremgå tydeligt af budget og regnskab. 

 

Tydeliggørelse af rollen som projektpartner, øvrig støttemodtager og 

konsulent 

Rollen som projektpartner dækker både hovedansøger og alle andre aktører, der 

underskriver samarbejdsaftalen. Hvorvidt en projektpartner modtager støtte, 

afhænger af fordelingen i samarbejdsaftalen. 

Øvrige støttemodtagere er aktører, som får kanaliseret midler videre fra 

projektpartnere, fordi de har udgifter til projektet og drager nytte af projektet. 

Konsulenter er aktører, som leverer ydelser til projektpartnerne, hvorefter ydelserne 

ejes af projektpartnerne. Eksempler kan være oversættelse, opsætning af møder, 

assistance til rejsedokumenter. 

 

Tabel 1. Betingelser for forskellige roller i projekter 

Rolle Projektpartner Øvrig støttemodtager Konsulent 

Er aktøren en 

støttemodtager? 

Ikke nødvendigvis Ja Nej 

Underskrift af 

samarbejdsaftale 

Ja Nej Nej 

Underskift af de 

minimis-erklæring 

Ja, hvis støttemodtager Ja, hvis privat 

virksomhed 

Nej 

Underskrift af 

erklæring om 

fremtidigt marked 

Ja, hvis støttemodtager Ja, hvis privat 

virksomhed 

Nej 

De lønomkostninger 

tilskudspuljen må 

dække 

Kun faktiske udgifter for 

private. Offentlige må 

ikke modtage løn fra 

tilskudspuljen 

Kun faktiske udgifter for 

private. Offentlige må 

ikke modtage løn fra 

tilskudspuljen 

Må fakturere til 

konsulentpris 

 

 

Mulighed for at søge om at forlænge fristen for udbetalingsanmodning i op til 

90 dage efter projektets afslutning 

Muligheden tilføjes, da det har vist sig svært for ansøgere at samle alle dokumenter 

og opnå en revisorgodkendelse inden for 30 dage. Det nuværende krav om, at 

udbetalingsanmodning skal sendes 30 dage efter projektets afslutning står i 

bekendtgørelsens §14 stk. 3, hvorfor det ikke kan ændres i vejledningen uden 

videre. Dog kan det tilføjes, at ansøgere kan søge om at udskyde fristen. 

 

 
 



 

Side 3/3 

Udregning af timepriser skal opfylde Energistyrelsens standardbetingelser  

En detaljeret beskrivelse tilføjes, da der er har været tvivl om, hvordan timepriser 

beregnes for ansøgere og partnere i projekterne. Her benyttes formuleringen fra 

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 1642. 

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. (…) 

6.10 Med mindre andet er aftalt i tilsagnet, kan overhead maksimalt udgøre 18 % af 

den direkte løn. Det er kun procentandelen, der skal medtages i regnskabet og ikke 

enkeltposter for el, vand, varme, forsikring, husleje, kontorhold mv.” 

 
Øvrige tilføjelser til vejledningen baseret på FAQ fra 2021 

 Projekter målrettet Carbon Capture & Storage (CCS) er ikke omfattet af 

puljen. Det anbefales i stedet at undersøge mulighederne for støtte 

gennem Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram 

(EUDP). 

 Offentlige universiteter betragtes som offentlige partnere. Private 

universiteter betragtes som private partnere. 

 En aktør som allerede bygger på et privat-offentligt partnerskab vil som 

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

privatretligt grundlag. 

 Eksempler på aktører, som puljen anser som offentlige:  

a. UNEP -United Nations Environment Programme 

b. GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland 

c. Innovation Centre Denmark 

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

e. Enterprise Europe Network (EU) 

 En ambassade kan godt være projektets offentlige partner. Midlerne fra 

puljen ikke kan bruges til at købe tjenesteydelser af Udenrigsministeriets 

Trade Council, hvis en ambassade er en partner i samarbejdet. 

 Det er ikke muligt at søge om støtte til aflønning af offentligt ansatte hos 

offentlige aktører, som indgår i projektpartnerskabet. 

 Der kan søges om midler til rejseomkostninger til personer, som ikke 

arbejder for en af aktørerne i projektpartnerskabet, så længe udgifterne er 

afgørende for, at projektets aktiviteter kan gennemføres. 

 Der er intet maksimalt ansøgt beløb. Hver aktør omfattet af de minimis-

forordningen kan dog højest modtage EUR 200.000 over en treårig 

regnskabsperiode. 
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