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Anledning 

Energistyrelsen afholdt d. 22/3/2022 informationsmøde om Tilskudspuljen til 

Fremme af Energieksportindsatsen (TFE) forud for offentliggørelsen af puljens 

ansøgningsvejledning for 2022. Følgende spørgsmål krævede ekstra udboring, og 

det blev på mødet aftalt, at Energistyrelsen ville vende tilbage med svar på 

spørgsmålene.  
 

Hvordan defineres et nyt marked / fremtidigt vækstmarked? 

 Da støtten ydes i henhold til EU’s regler for de minimis-støtte, kan der kun 

ydes tilskud til aktiviteter, der er relaterede til et nyt marked. Et nyt marked 

defineres i dette tilfælde som et fremtidigt vækstmarked for de(n) private 

deltager(e) i samarbejdet. Det betyder, at støttemodtagere ikke må have 

etableret fysisk tilstedeværelse i det pågældende land og samtidig sælge 

produkter i det pågældende land. Dette er gældende, uanset om det 

pågældende land er opdelt på delstats- eller regionsniveau, såsom Kina, 

USA og Tyskland. Dette betyder, at en privat aktør med tilstedeværelse i 

en delstat eller region i det pågældende land, ikke vil opfylde kravet om 

fremtidigt marked ved deltagelse i et projekt med aktiviteter i en anden 

delstat eller region i det samme land. 

 

Kan et marked defineres som et nyt marked / fremtidigt vækstmarked, hvis en 

virksomhed tidligere har solgt varer til landet? 

 Ja det kan defineres som et nyt marked. Så længe virksomheden ikke 

allerede er fysisk til stede i landet er der ingen øvre grænse for varesalg. 

 

Hvilke regler gælder for virksomheder, der er del af et joint venture? 

 De minimis-forordningen definerer ”en virksomhed” til at omfatte samtlige 

selskaber i en koncern. Derfor vil regler såsom de minimis-beløbsgrænsen 

også gælde for begge parter i et joint venture, således at såvel 

moderselskabet som datterselskabet skal være under grænsen angivet i 

forordningen (200.000 EUR inden for de sidste tre regnskabsår). Ligeledes 

skal projekter foregå i et nyt marked for alle parter i et joint venture. 

 
Hvorfor skal der både indgå offentlige og private partnere i projekterne?  

 Dette krav er politisk vedtaget som en del af puljen, siden puljen blev stiftet 

af partierne bag Energiaftalen 2018 og er sidenhen videreført årligt på 

finanslovsbevillingen.  
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Kan Energistyrelsen lave en vejledning til udregning af timepris for hvert land, hvor 
der foretages projekter? 

 Nej. Det er projektpartnernes ansvar, at den interne timepris er retvisende, 

så støtten kun udbetales til faktiske omkostninger. For danske 

støttemodtagere henvises til beskrivelsen i ansøgningsvejledningen og i 

standardbetingelserne. Beskrivelsen kan også bruges som vejledende for 

støttemodtagere i andre lande til at tolke, hvilke dele af lønnen, der kan 

medregnes. Projektpartnerne er velkomne til at sende lønudregningen forbi 

Energistyrelsen, hvis de er i tvivl, om det er gjort retvisende. 

 

Er projekter med Carbon Capture & Utilization (CCU) støtteberettiget? 

 Ja, såfremt den givne CCU benyttes til grøn energi. Derimod er projekter 

målrettet Carbon Capture & Storage (CCS) er ikke omfattet af puljen, da 

disse ikke skaber grøn energi, men udelukkende fjerner drivhusgasser. For 

CCS anbefales det i stedet at undersøge mulighederne for støtte gennem 

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). 

 
Hvor lang tid kan projektet løbe over? 

 En projektperiode kan godt være flerårig, hvis projektets aktiviteter og 

tidsplan taler for dette.   

 

Kan man kombinere et projekt under tilskudspuljen og et EU-projekt? 

 Ja, dette er muligt. 

 

Er det muligt at modtage udbetaling undervejs i projektperioden? 

 I puljens nuværende bekendtgørelse står, at ansøgninger om udbetaling af 

tilskud skal indsendes til Energistyrelsen efter projektets afslutning. 

Energistyrelsen vil overveje at ændre ordlyden ved næste revidering af 

bekendtgørelsen. 

 

Er det muligt, at åbne op for flere årlige ansøgningsrunder? 

 Energistyrelsen finder det passende med en årlig ansøgningsrunde, givet 

puljens type og størrelse. Dog øger Energistyrelsen sin indsats med at 

gøre opmærksom på puljen ved at udsende informationsmateriale om 

puljen i god tid forud for den årlige ansøgningsrunde. 
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