Vejledning om at søge tilskud hos Syddansk
Vækstforum
1. Introduktion
Denne ansøgningsvejledning skal bidrage til, at du som ansøger bliver i stand til at skrive en god og
velbegrundet ansøgning til Syddansk Vækstforum (Vækstforum).

2. Overordnede krav til et projekt, der søger om tilskud fra Vækstforum
2.1 Vækstforums handlingsplan 2014-15 – fokus på vækst og beskæftigelse
Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde, hvis hovedformål er at skabe vækst og beskæftigelse i
Region Syddanmark. Vækstforums langsigtede strategiske arbejde bygger på erhvervsudviklingsstrategien
2012 – 2020, mens den konkrete udmøntning af strategien sker via handlingsplanen 2014 – 2015.
Link til Handlingsplan 2016-2017
https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/dwn531814
Vækstforum har valgt at fokusere erhvervsudviklingsindsatsen inden for følgende forretningsområder:




SUNDHEDS – OG VELFÆRDSINNOVATION, sundheds – og velfærdsløsninger
BÆREDYGTIG ENERGI, energieffektivisering og offshore
OPLEVELSESERHVERV, erhvervsturisme, markedsføring af turisme, kreative erhverv, herunder
design

Vækstforum kan derudover vedtage særlige indsatser, som ikke nødvendigvis ligger inden for
forretningsområderne. De særlige indsatser vil blive offentliggjort via Vækstforums hjemmeside
(vaekstforum.regionssyddanmark.dk) og relevante medier.
Vækstforums handlingsplan er afgørende for din mulighed for at modtage tilskud. Derfor støtter
Vækstforum udelukkende ansøgninger om tilskud til projekter, hvis indsatser retter sig mod én eller
flere af forretningsområderne, og som kan sandsynliggøre, at projektet kan bidrage til, at Væksforum
kan nå målsætningerne i handlingsplanen.
Idet Vækstforums indsats fokuserer på at skabe vækst og beskæftigelse i de syddanske virksomheder, skal
alle projekter på forhånd kunne sandsynliggøre, at projektets aktiviteter opfylder et behov hos en betydelig
kreds af syddanske virksomheder.
Derfor opfordres til, at du læser handlingsplanen grundigt, før du skriver din ansøgning.
Hvis du – efter at du har læst handlingsplanen – mener, at din projektidé opfylder betingelserne, opfordres
du til at kontakte Vækstforums sekretariats hotline på tlf. 30 58 77 77 eller på mail: vaekstforum@rsyd.dk
med henblik på en dialog om projektindhold, partnere, finansieringsmuligheder mv.

2.2 Finansieringskilder til Syddansk Vækstforums projekter
Væksforum har indstillingsret til regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler. Du kan søge
én af finansieringskilderne eller en kombination heraf. Om du skal søge den ene eller den anden
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finansieringskilde eller en kombination heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder projektets
specifikke målsætninger og aktivitetsindhold.

2.2.1 EU-strukturfonde 2014-2020
En mulig finansieringskilde er EU-strukturfondsprogrammer. Programmerne udgøres af Den Europæiske
Socialfond (Socialfonden) og Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden).
Begge fonde har faste prioriteter og faste indsatser med specifikke målsætninger. I ansøgningen skal du
kunne sandsynliggøre, dels at dit projekt falder inden for programmernes prioriteter og indsatser, og dels at
projektet kan bidrage til, at de specifikke målsætninger for indsatserne opnås.
Således er det vigtigt, at du læser programmerne, før du begynder at skive din ansøgning
LINK TIL SOCIALFONDSPROGRAMMET 2014-2020
http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/file/485521/ESF_Program_2014-2020.pdf
LINK TIL REGIONALFONDSPROGRAMMET 2014-2020
http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/file/485523/Program_Regionalfonden_2014_2020.pdf

2.2.2 De regionale erhvervsudviklingsmidler (REM-midler)
REM-midler skal som udgangspunkt søges til medfinansiering af projekter, der opnår hovedfinansiering fra
strukturfondene eller andre EU- eller nationale ordninger.
Hvis du søger REM-midler som medfinansiering af EU-strukturfondene, skal du ikke udarbejde en særskilt
ansøgning om støtte fra REM-midlerne, men derimod anvende EU-strukturfondenes ansøgningsskema jf.
afsnit 3.
Hvis projektets aktiviteter ikke kan indeholdes i de aktivitetstyper, der kan støttes af strukturfondene eller
andre EU- eller nationale ordninger, eller ikke bidrager til at opfylde de pågældende ordningers
målsætninger, kan der undtagelsesvist søges REM-midler som hovedfinansiering.
Hvis du søger REM-midler som hovedfinansiering, skal du udarbejde en særskilt ansøgning som beskrevet i
afsnit 4. Kravet er stadig, at dit projekt bidrager til, at Vækstforum kan opnå målsætningerne i
handlingsplanen, se afsnit 2.1.

3. Hvis projektet kan støttes af EU-strukturfondene
3.1 Generelt om proces og finansiering
Det er Vækstforum, der indstiller dit projekt til enten støtte eller afslag til Erhvervsstyrelsen, og det er
Erhvervsstyrelsen, der efterfølgende udsteder tilsagn eller afslag. Derfor skal du anvende strukturfondenes
ansøgningsskema, hvor en særlig vejledning samt hjælpetekster vil guide dig videre i ansøgningsprocessen.
EU-strukturfondsprogrammerne er tilskudsordninger, der som udgangspunkt giver mulighed for op til 50 %
støtte til projektets støtteberettigede udgifter. Derudover skal strukturfondsprojekter finansieres efter krone til
krone-princippet. Det betyder, at et EU-tilskud på 50 % skal modsvares af en tilsvarende dansk
medfinansiering på 50 %.
Den danske medfinansiering kan bestå af både kontante tilskud og arbejdstid fra offentlige og/eller private
partnere.
I projekter, hvor private virksomheder opnår konkurrencemæssige fordele ved deltagelse, er der jf. EUstatsstøttereglerne en begrænsning på, hvor meget offentlig støtte hver enkelt privat virksomhed kan
modtage. Derfor vil der også i denne type projekter være en samlet begrænsning på, hvor stor en del af
projektets samlede finansiering, der kan bestå af offentlige midler; midler fra EU, kommuner, regioner og
stat.
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Inden du fremsender ansøgning, opfordrer vi til, at du tager kontakt til vækstforumsekretariatet mht.
vejledning om finansieringen, se pkt. 2.1
LINK TIL STRUKTURFONDENES ANSØGNINGSSKEMA
http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/ansoegning-skrives-og-indsendes

Her vil der også være en henvisning til de såkaldte støtteberettigelsesregler. Støtteberettigelsesreglerne
gælder for projekter, som finansieres af strukturfondene. Det er vigtigt, at du orienterer dig i
støtteberettigelsesreglerne, før du udfylder ansøgningsskemaet.
LINK TIL STØTTEBERETTIGELSESREGLERNE
http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/file/493401/stoetteberettigelsesregler_2014_2020.pdf
3.2 De væsentligste støtteberettigelsesregler


Projektaktiviteter skal for at kunne opnå tilskud fra EU-strukturfonde være supplerende ift. aktiviteter,
der normalt gennemføres uden tilskuddet. Derfor kan der ikke opnås støtte til drift, lige som der ikke
kan opnås støtte til aktiviteter, der alene er begrundede i lovkrav.



Projektaktiviteter kan udelukkende modtage tilskud til faktiske, projektrelevante og projektrelaterede
udgifter.



Projekter kan modtage støtte til udgiftstyperne løn, ekstern konsulentbistand og revision (direkte
udgifter). Af de direkte udgifter beregnes et udokumenteret tillæg på 18 % som udgør projektets
indirekte udgifter. De indirekte udgifter (tillægget på 18 %) og de direkte udgifter udgør projektets
samlede udgifter. De indirekte udgifter skal anvendes til projektets øvrige udgifter, der ikke er løn,
ekstern konsulentbistand og revision. Dette kunne f.eks. være udgifter til husleje, materialer,
forsikringer, annoncering, rejser, kørsel og forplejning.



Projekter, der modtager tilskud fra EU-strukturfonde, skal udvise sund finansforvaltning. Dette
betyder bl.a. at der ved køb af ekstern konsulentbistand, til en værdi på over 10.000 kr. eksklusiv
moms, skal foretages markedsafsøgning, lige som både Danmarks og EU’s udbudsregler skal
overholdes.

4. Hvis dit projekt kan støttes af REM-midler som hovedfinansiering jfr. pkt. 2.2.2
Nedenfor finder du links til det ansøgningsskema og de hjælpeskemaer, der skal fungere som bilag til
ansøgningen, hvis du vil søge tilskud fra REM som hovedfinansiering. Derudover er der et link til de
standardvilkår og den revisionsinstruks, der er gældende for projekter, der modtager REM-midler som
hovedfinansiering.
LINK TIL ANSØGNINGSSKEMA MED HJÆLPESKEMAER OG PARTNERERKLÆRING
https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/dwn465837
LINK TIL STANDARDVILKÅR
https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/dwn528925
LINK TIL REVISIONSINSTRUKS
https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/dwn423517
4.1 De væsentligste standardvilkår



Projekterne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, og der må ikke
ydes direkte finansiel støtte til enkelte virksomheder
Projekterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i Region Syddanmark
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Projekterne skal udvise forsvarlig økonomisk forvaltning. Det betyder, at der ved køb af eksterne
konsulentydelser skal foretages relevant markedsafsøgning, lige som gældende udbudsregler til
enhver tid skal overholdes
Projektaktiviteter kan udelukkende modtage tilskud til faktiske, projektrelevante og projektrelaterede
udgifter.

4.2 Udgiftsstruktur
For at sikre en så let administration af projekterne som mulig er alle projekter pålagt at anvende en enkel
udgiftsstruktur.
Således kan et udgiftsbudget udelukkende bestå af udgiftsposter til løn, ekstern konsulentbistand og
revision. Disse udgiftsposter udgør projektets direkte udgifter. De direkte udgifter tillægges 18 %, der herefter
udgør projektets indirekte udgifter. De indirekte udgifter (tillægget på 18 %) og de direkte udgifter udgør
projektets samlede udgifter. De indirekte udgifter skal ikke dokumenteres og skal anvendes til dækning af
alle andre udgiftstyper i projektet, der ikke er direkte. F.eks. skal de indirekte udgifter bruges til vand, varme,
forsikring, husleje, materialer og annoncering.
4.3 Finansieringsstruktur
Finansieringen kan bestå af både kontante tilskud og arbejdstid fra offentlige og/eller private partnere. I
modsætning til projekter medfinansieret af EU-strukturfonde, jf. afsnit 3, kan projekter, hvis hovedfinansiering
stammer fra REM-midlerne, ikke være konkurrenceforvridende.
Derfor er der principielt ingen begrænsning på, hvor stor en del af finansieringen, der kan bestå af offentlige
midler. Vækstforum har dog besluttet, at der skal være bredt ejerskab og fælles prioritering af ressourcer til
de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum igangsætter. Samfinansiering og matchning af midler vil
derfor være et krav, når du søger midler. Således er der ikke mulighed for at opnå 100 % støtte fra
Vækstforum til finansieringen af et projekt.
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