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Alle projektpartnere i et projekt skal råde over administrativ, økonomisk og operationel kapacitet til 

at løfte deres projektopgaver. Det gælder i særdeleshed i økonomisk henseende, da alle projektpart-

nere under programmet er forpligtet til at lægge ud for udgifterne til projektets gennemførelse. En 

privat virksomhed kan profitere af støttemuligheder og videndeling i programmet. Til gengæld kan 

det være nødvendigt for virksomheden at overtage offentlige forvaltningsprocedurer ud over den 

erhvervsmæssige praksis. Kravene til virksomhederne afhænger i høj grad af, hvilken form for delta-

gelse i et projektet man vælger, om de planlagte aktiviteter udløser statsstøtte og i givet fald hvilken 

støttemulighed, der anvendes. På det administrative plan giver bl.a. håndteringen af statsstøttereg-

lerne særlige udfordringer i forhold til private partnere. Det er også muligt at deltage i projekter som 

netværkspartner uden økonomisk ansvar. Det er ikke altid let at vælge, hvordan man ønsker at delta-

ge. 

 

En privat virksomhed, der ønsker at involvere sig i et Interreg-Projekt, bør som udgangspunkt tage 

kontakt til Interreg-sekretariatets medarbejdere i god tid. De vil være behjælpelige med at finde den 

optimale løsning. På vores hjemmeside kan man hente formularer til de nødvendige erklæringer, der 

skal bruges i forbindelse med ansøgningsproceduren. Man kan finde yderligere oplysninger i FACT 

Sheet Statsstøtteregler og støttemuligheder samt i håndbogen. 

 

Dette FACT Sheet skitserer private virksomheders muligheder for at deltage i projekter samt de 

særlige betingelser, forpligtelser og konsekvenser, der følger heraf. Der er yderligere information 

at hente i programhåndbogen og i FACT Sheet Statsstøtteregler og støttemuligheder. 
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1. Er den private aktivitet statsstøtterelevant? 

 

Dette spørgsmål er af central betydning. Hvis en partner i et Interregprojekt kan betragtes som en 

virksomhed, der opnår en konkurrenceretlig, selektiv, konkurrenceforvridende fordel som følge af 

den planlagte projektaktivitet og Interreg-tilskuddet, betyder det, at den planlagte aktivitet er stats-

støtterelevant. EU's medlemsstater tillader dog kun undtagelsesvis statsstøtte. 

Interreg Deutschland-Danmark gør det muligt for projektpartnere at opnå de minimis-støtte og støt-

te efter udvalgte kategorier i den generelle gruppefritagelsesforordning. Hvis disse støtteinstrumen-

ter ikke kan benyttes af en eller flere partnere, kan det måske i stedet være interessant at deltage 

uden økonomisk ansvar som såkaldt netværkspartner. Alle disse aspekter bliver undersøgt i ansøg-

ningsproceduren. 

 

For at få den bedst mulige rådgivning, er det vigtigt, at interesserede henvender sig til sekretariatet i 

god tid. 

 

 

2. Deltagelse som (økonomisk ansvarlig) projektpartner1 

 

Hvis en virksomhed er projektpartner, modtager den et tilskud til projektaktiviteterne. Hvis partne-

rens aktiviteter vurderes at være støtterelevant, kan de støttes i form af de minimis-støtte eller støt-

te efter gruppefritagelsesforordningen. På den måde kan virksomheden også generere indtægter i 

projektet, som ikke skal fratrækkes. Desuden er det muligt at få rettigheder til projektresultaterne. 

Der skal indsendes forskellige dokumenter i forbindelse med ansøgningsproceduren. Kravene er for-

skellige afhængigt af den valgte støttemulighed og virksomhedens alder. 

 

Mulighed for de minimis-støtte som følge af den generelle de minimis-forordning, (EU) 1407/2013 

En virksomhed kan over en periode på tre på hinanden følgende kalenderår maksimalt modtage 

200.000 euro i de minimis-støtte. Projektpartnerne skal derfor i forbindelse med ansøgningsprocedu-

ren oplyse om evt. modtaget de minimis-støtte i de foregående to og det pågældende kalenderår. Da 

Tyskland tildeler de minimis-støtte i programmet, er det uden betydning hvis en partner tidligere har 

modtaget de minimis-støtte fra Danmark. Med henblik på beregningen er det bevillingstidspunktet 

for tidligere modtaget de minimis-støtte, der er afgørende, således som det fremgår af de minimis-

erklæringerne. 

Støttesatsen svarer til støttesatserne i programmet på 60 % hhv. 75 % (for kultur- og turismeprojek-

ter). 

 

Dokumenter, der skal tilvejebringes: 

Af en virksomhed, der har været etableret i mindst 3 år 

 Årsregnskaber for de seneste 3 år, så vidt muligt forsynet med revisorpåtegning 

                                                 
1
 OBS: Private partnere kan ikke være leadpartnere. 
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 Erklæring vedr. kriseramte virksomheder 

 De minimis-erklæring 

 

Af en startupvirksomhed eller en virksomhed, der er yngre end 3 år 

 Businessplan for de kommende 24-36 måneder, svarende til projektløbetiden (vedrørende 

krav til businessplan, se nedenfor) 

 Eventuelle årsregnskaber, så vidt muligt forsynet med revisorpåtegning 

 Erklæring vedr. kriseramte virksomheder 

 De minimis-erklæring 

 

I konkrete tilfælde beder sekretariatsmedarbejderne muligvis om at få yderligere dokumenter med 

henblik på at bedømme den økonomiske og administrative kapacitet. 

 

Støttemuligheder i den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER), (EU) 651/2014 

Der kan også ydes statsstøtte i henhold til bestemte krav i gruppefritagelsesforordningen. 

I programmet er støtten begrænset til maksimalt 300.000 euro pr. projektpartner i et projekt. Støtte-

satserne i programmet varierer mellem 25-60 % alt afhængig af støttekategorien. 

 

Artikel 20 GBER - Støtte til små og mellemstore virksomheder 

Bestemte former for omkostninger ved samarbejde er støtteberettiget, når små og mellemstore virk-

somheder (SMV'er) deltager i samarbejder. Støttesatsen udgør maksimalt 50 %. 

 

Artikel 25 GBER– Støtte til forskning, udvikling og innovation 

Støtte jf. denne artikel er ikke begrænset til SMV. Aktiviteten skal falde ind under en af følgende 

forskningskategorier: industriel forskning, eksperimentel forskning eller gennemførlighedsundersø-

gelser. Grundforskning er ikke støtteberettiget i programmet. Støttesatsen afhænger af forskningska-

tegorien og projektdeltagerne. 

 

Artikel 31 GBER- Uddannelsesstøtte 

Uddannelsesaktiviteter kan også opnå tilskud der er statsstøtterelevante, hvis de vedrører aktivite-

ter, der ikke er lovbestemte eller på anden vis obligatoriske. Støtten er ikke begrænset til SMV. Støt-

tesatsen udgør mellem 50-60 %. 
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Dokumenter, der skal tilvejebringes: 

Af en virksomhed, der har været etableret i mindst 3 år 

 Årsregnskaber for de seneste 3 år, så vidt muligt forsynet med revisorpåtegning 

 Erklæring vedr. kriseramte virksomheder 

 Evt. erklæring om SMV-status 

 

Af en startupvirksomhed eller en virksomhed, der er yngre end 3 år 

 Businessplan for de kommende 24-36 måneder, svarende til projektløbetiden (vedrørende 

krav til businessplan, se nedenfor) 

 Eventuelle årsregnskaber, så vidt muligt forsynet med revisorpåtegning 

 Erklæring vedr. kriseramte virksomheder 

 Evt. erklæring om SMV-status 

 

I konkrete tilfælde beder sekretariatsmedarbejderne muligvis om at få yderligere dokumenter med 

henblik på at bedømme den økonomiske og administrative kapacitet. 

 

Mindstekrav til businessplan: 

 Koncept på maksimalt 20 sider med en enkel beskrivelse af forretningsidéen 

 Heri indeholdt en kort beskrivelse af den administrative kapacitet og forretningsmæssige 

kvalifikationer samt en salgsplan 

 Likviditetsplan/ cash flow, evt. med en forklaring på, hvordan kapitalbehovet / negativt cash 

flow skal dækkes 

 Rentabilitetsplan  

 

 

3. Deltagelse som netværkspartner uden økonomisk ansvar 

 

Hvis en virksomhed ikke opfylder betingelserne for de støttemuligheder der er tilladte i programmet, 

eller den ikke er interesseret i at påtage sig et økonomisk ansvar i projektet, kan et netværkspartner-

skab være en mulighed for alligevel at deltage i projektet. Der udbetales ikke tilskud til netværks-

partnere, og virksomhedens størrelse spiller ikke nogen rolle, hvis den deltager som netværkspart-

ner. 

 

Projekt- og netværkspartnere kan indgå i sparring til gavn for hinanden. Den gensidige interesse vil 

være udslagsgivende for, hvor meget en netværkspartner engagerer sig. 

Som netværkspartner er det ikke muligt at erhverve rettigheder til projektresultaterne. Hvis net-

værkspartneren ønsker at levere tjenesteydelser eller lign. til projektet, er det vigtigt at være op-

mærksom på, at projektpartnere skal overholde både udbudsregler og armslængdeprincippet. 
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Retligt grundlag: 

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 107-109; den generelle de minimis-

forordning (EU) nr. 1407/2013; den generelle gruppefritagelsesforordning (EU) nr. 651/2014 

 

Kontaktoplysninger: 

Yderligere information om oplysningerne i dette Fact Sheet fås ved henvendelse til: 

Lewe Kuhn, Projektkonsulent, Tlf.  +45 76 63 82 31, E-Mail: lek@rsyd.dk 

Antje Hellwig, Programme Manager, Tlf. +49 431 9905 2991, E-Mail: antje.hellwig@ib-sh.de  
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