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Eksempler på beregning af støtte til innovationssamarbejder: 

- Den generelle gruppefritagelse, artikel 25: 

Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i 

projektet får tildelt statsstøtte. Statsstøtten håndteres i dette projekt under den generelle 

gruppefritagelsesforordning, artikel 25. Du kan læse nærmere om statsstøtten i Støtteberettigelsesreglerne og 

i statsstøttevilkåret.  

Det er vigtigt, at du husker på, som det også fremgår af projektets statsstøttevilkår, at du som 

kontraktansvarlig partner skal sørge for, at støtten til de deltagende virksomheder har tilskyndelsesvirkning. 

Det betyder, at de virksomheder, der først bliver optaget i projektet efter at ansøgningen om EU-

medfinansiering er indsendt til Vækstforum, skal udfylde en ansøgning om statsstøtte. Ansøningsblanketten 

findes på vores hjemmeside.  

Såfremt de deltagende virksomheder fremgår af ansøgningen om EU-medfinansiering med de krævede 

oplysninger, er dette i sig selv tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning for støtten. 

Herudover skal de deltagende SMV’er, som optages i projektet efter indsendelsen af ansøgningen, udfylde 

en SMV-erklæring for de mellemstore virksomheder eller en ”lille” erklæring for de små virksomheder. 

Begge erklæringer kan findes på vores hjemmeside. 

I forbindelse med projektet skal du udarbejde et statsstøtteregnskab for hver enkelt virksomhed, som får 

tildelt statsstøtte i projektet.  

Husk at al offentlig støtte er omfattet af statsstøttereglerne, dvs. EU-medfinansiering, statslig 

medfinansiering, regionale udviklingsmidler samt medfinansiering fra kommunerne. 

Der kan være store variationer i de forskellige projekttyper. Vi har derfor udarbejdet 2 forskellige eksempler 

på innovationssamarbejder under Regionalfondsprogrammets prioritetsakse 1.1.A, hvor det første er et ”type-

eksempel”, der passer på de projekter, som har et universitet som kontraktansvarlig partner, hvorimod det 

andet eksempel illustrerer et mere komplekst projekt med flere deltagere. Begge eksempler tager 

udgangspunkt i eksperimentel udvikling. 1 

Eksempel 1:  

Projektets formål er at udvikle et nyt og innovativt produkt med et kommercielt sigte. Produktet efterspørges 

på markedet og derfor er tre SMV’er (én lille og to mellemstore) gået sammen om at udvikle produktet. På 

grund af produktets kompleksitet, er det dog relevant at inddrage et universitet i udviklingen. Det er blevet 

aftalt, at universitetet på grund af sin erfaring med strukturfondsadministration, skal være kontraktansvarlig 

partner. Det udokumenterede tillæg på 18 % (øvrige omkostninger) anvendes til de merudgifter, som 

universitet har til projektadministrationen.  

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i innovationsprojektet er centreret om en helt ny måde at udforme og 

fremstille produktet på. Det er således forventningen, at der bliver fremstillet en prototype og en pilot, der i 

sidste fase af projektet skal afprøves.  Aktiviteterne skal kvalificeres som eksperimentel udvikling. 

 
1 Definitionen på eksperimentel udvikling findes i den generelle gruppefritagelse, artikel 2, stk. 86. Bemærk at den 

tilladte støtteintensitet afhænger af, hvordan forsknings- og udviklingsaktiviteten kvalificeres, jf. artikel 25, stk. 5. 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/blanketter
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/blanketter
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/blanketter
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Ud over de tre virksomheder og universitetet, deltager også to konsulentvirksomheder som partnere i 

projektet, men de har ikke den samme tilknytning til aktiviteterne, da de udelukkende skal gennemføre 

analysearbejde for SMV’erne.  

Projektets udgifts- og finansieringssammensætning er som følger: 

Budget – Regionalfondens kontoplan, 18 %: 

Udgifter ERDF kontoplan Beløb, kr. Statsstøtte:2 

Forsknings- og 

udviklingsaktiviteter 

- Universitet inkl. adm.: 300.000 

kr. 

- SMV1: 300.000 kr. 

- SMV2: 300.000 kr. 
- SMV3: 300.000 kr. 

- Konsulent 1: 150.000 kr. 

- Konsulent 2: 150.000 kr. 

210, Projektarbejde, 

faktisk løn 

1.500.000  

 

 SMV’erne: 539.000 

Konsulenterne: 300.000 

 

Indirekte omkostninger 250, Øvrige udgifter, 

18 % 

378.000  

Eksterne konsulenter 220, Ekstern bistand 500.000  

Udgifter til revision 230, Revision 100.000  

I alt  2.478.000  

Finansiering ERDF kontoplan Beløb, kr.  

EU-støtte, kontant, ERDF 502, EU-støtte 1.239.000  

Universitetets egenfinansiering til 

øvrige udgifter. 

531, Statslig 

egenfinansiering 

378.000  

Kontante tilskud, virksomhederne 534, Privat 

egenfinansiering 

261.000  

Virksomhedernes 

egenfinansiering, timer 

- SMV 1: 200.000 kr. 

- SMV 2: 200.000 kr. 
- SMV 3: 200.000 kr. 

- Konsulent 1: 0 kr. 

- Konsulent 2: 0 kr.   

534, Privat 

egenfinansiering 

600.000  

I alt   2.478.000 839.000 

 

Nedenfor gennemgås statsstøttekonsekvenserne for universitetet, de tre SMV’er samt de to 

konsulentvirksomheder.  

 

 
2 Beregningen af statsstøtten fremgår af afsnittene nedenfor og er alene medtaget i oversigten af fremstillingshensyn. 
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Universitetet: 

Universitetet har i dette projekt to roller, dels som kontraktansvarlig partner, der har ansvaret for at 

administrere projektet og dels som projektdeltager med videnskabeligt personale i udviklingen af det nye 

produkt. 

Den del af projektaktiviteterne, der består af støtte til selve administrationen, udgør normalt ikke statsstøtte. 

Det vil altid være en konkret vurdering, men i dette projekteksempel udgør aktiviteten ikke statsstøtte.  

Universitetet modtager herudover også offentlig støtte til at deltage i produktudviklingen med 

virksomhederne. I produktudviklingsaktiviteterne deltager universitetets videnskabelige personale og 

aktiviteterne har karakter af egentlige forskningsydelser. I vurderingen af universitets rolle i 

forskningsaktiviteterne, lægges der vægt på om udførelsen af aktiviteterne er uafhængig forskning og 

udvikling med henblik på udbredelse af viden og formidling af forskningsresultater. Deltager universitetet 

således i projektet med aktiviteter, som de almindeligvis kan udføre under deres forskningsforpligtelse, anses 

bidraget ikke for økonomisk aktivitet.3 Støtten til universitetet vurderes i det konkrete tilfælde til ikke at være 

statsstøtte. De videnskabelige resultater vil gøres til genstand for offentliggørelse.  

I dette konkrete projekt bliver det udokumenterede tillæg på 18 % (øvrige omkostninger) ikke anvendt til 

aktiviteter, der har karakter af statsstøtte.  

Den offentlige støtte til universitetet udgør således ikke statsstøtte i det konkrete projekt.  

 

Konsulentvirksomhederne: 

Som det fremgik af eksemplets indledning, er de to konsulentvirksomheder ikke med i selve 

produktudviklingen, men udfører analysearbejde i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteterne i 

projektet. Konsulenterne er med som partnere i projektet, da de har en nærmere tilknytning til projektet end 

en almindelig ekstern konsulent, som ellers skulle findes gennem markedsafsøgning/udbud. Konsulenterne 

bidrager ikke selv med egenfinansiering, men deres bidrag består af forskellen mellem kostprisen og 

markedsprisen. 

Analyseaktiviteterne i projektet vurderes at udgøre økonomisk aktivitet, da der findes et privat marked for 

disse ydelser. Konsulentvirksomheder deltager imidlertid til kostpris og det vurderes at de ikke opnår en 

økonomisk fordel ved deltagelsen. Fordelen, og dermed støtten, løber derfor igennem 

konsulentvirksomhederne og skal i stedet medregnes i beregning af statsstøtten til de tre SMV’er. Det 

vurderes, at den gennemløbne statsstøtte ikke har indflydelse på universitetets statsstøtte, da det ikke er 

universitetet, der får fordelen ved analyserne.  

Det samlede statsstøttebeløb, der løber videre til de tre SMV’er er derfor i alt 300.000 kr., svarende til 

udbetalingen til konsulentvirksomhederne.   

 

 
3 Vi anbefaler at du sætter dig ind i notatet om universiteters statsstøtte ved deltagelse i innovationssamarbejder, som du 

finder på regionalt.dk. 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020
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De tre deltagende SMV’er:  

De tre SMV’er, der deltager i innovationssamarbejdet, opnår en økonomisk fordel ved deltagelsen. Da alle 

aktiviteterne anses for at udgøre eksperimentel udvikling, anvendes artikel 25 i den generelle 

gruppefritagelsesforordning.  

For at efterprøve om statsstøtten til den enkelte virksomhed overstiger de fastsatte støttelofter i artikel 25, skal 

der for hver virksomhed beregnes dels et beløb for de støtteberettigede udgifter og dels et beløb for statsstøtten. 

Beregningen tager udgangspunkt i den samlede offentlige støtte og i de støtteberettigede udgifter for 

virksomhederne. Dette kan opstilles med følgende formel:  

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑠𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑟. 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑

𝑆𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑏𝑒𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑔𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑
= 𝑆𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑟. 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑 

Den samlede offentlige støtte, dvs. kontant medfinansiering fra EU i dette projekt, udgør 1.239.000 kr. Af 

denne støtte anvender universitetet 300.000 kr. til forsknings- og udviklingsaktiviteter samt 100.000 kr. til 

revision af projektet, hvilket ikke indgår i beregningen, da aktiviteterne ikke udgør statsstøtte for SMV’erne. 

Der er altså 839.000 kr. tilbage i offentlig støtte til fordeling blandt de tre virksomheder.  

Da støtten på 300.000 kr. til de to konsulentvirksomheder løber videre til de tre SMV’er, skal udgifterne derfor 

ikke trækkes fra den offentlige støtte, da udgifterne alligevel indgår i beregningen af støtten til SMV’erne. 

Statsstøtte og støtteberettigede udgifter pr. virksomhed, beregnes som følger:  

Statsstøtte pr. virksomhed: 

Den økonomiske fordel, som de tre virksomheder opnår gennem offentlige bidrag er således 839.000 kr. Da 

der deltager 3 virksomheder i innovationssamarbejdet, er statsstøtte pr. virksomhed således 279.666,67 kr. 

Støtteberettigede udgifter pr. virksomhed: 

De støtteberettigede udgifter til et forsknings-, udviklings- og innovationsprojekt kan ifølge 

gruppefritagelsesforordningens artikel 25 være udgifter til personale, fx forskere og teknikere, 

kontraktforskning og konsulentbistand, som anvendes i projektet.  

I dette konkrete projekt svarer de støtteberettigede udgifter til følgende: 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 +  𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑏𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

+  𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑝𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑛𝑒 

 

900.000 𝑘𝑟. + 500.000 𝑘𝑟. +300.000 𝑘𝑟. = 1.700.000 𝑘𝑟. 
 

  



5 
 

På virksomhedsniveau ser beregningen af de støtteberettigede udgifter ud som følger:  

 

Finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteterne: 

 Timefinansiering: Kontant 

finansiering: 

Samlet 

finansiering: 

Statsstøtten pr. 

virksomhed: 

(Udgifter til 

F&U) 

Støtteberettigede udgifter 

pr. virksomhed 

Virksomhed 1: 
Lille 

virksomhed, 

faktisk løn 

 

200.000 kr. 87.000 kr. 

 

287.000 kr. 279.666 kr. 566.666 kr. 

Virksomhed 2: 
Mellemstor 

virksomhed, 

faktisk løn 
 

200.000 kr. 87.000 kr. 

 

287.000 kr. 279.666 kr. 566.666 kr. 

Virksomhed 3: 
Mellemstor 

virksomhed, 

faktisk løn 

200.000 kr. 87.000 kr. 

 

287.000 kr. 279.666 kr. 566.666 kr. 

 

Beregning af støtteintensitet: 

 Statsstøtte pr. 

virksomhed: 

Støtteberettigede udgifter 

pr. virksomhed: 

Støtteintensitet: 

Virksomhed 1: 
Lille virksomhed 

279.666 kr. 566.666 kr. 49,35 % 

Virksomhed 2: 
Mellemstor virksomhed, 

279.666 kr. 566.666 kr. 49,35 % 

Virksomhed 3: 
Mellemstor virksomhed,  

279.666 kr. 566.666 kr. 49,35 % 

 

Den maksimale støttesats for støtte til forsknings- og udvikling er 50 % for mellemstore virksomheder og 60 

% for små virksomheder, når forsknings- og udviklingsprojektet vedrører et reelt samarbejde4 mellem 

SMV’er og forskningsinstitutioner. Virksomhederne i eksemplet er derfor alle inden for de tilladte 

støtteintensiteter.  

  

 
4 Se den generelle gruppefritagelsesforordning, artikel 25, stk. 6, litra b.i. Innovationssamarbejder under 

Regionalfondens prioritetsakse 1.1.A kan normalt karakteriseres som et reelt samarbejde.  
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Eksempel 2: 

Projektets formål er at udvikle en ny og innovativ løsning med et kommercielt sigte. Løsningen efterspørges 

på markedet og derfor er tre SMV’er og en halvoffentlig fond gået sammen om at udvikle løsningen. På grund 

af løsningens kompleksitet, er det dog nødvendigt at inddrage både en GTS og et universitet i udviklingen. 

Den ene partner (den halvoffentlige fond) har tidligere haft erfaring med strukturfondsadministration og har 

en særlig interesse i at få udviklet løsningen, da fonden også har et erhvervsfremmende formål inden for 

sektoren for løsningen. Fonden skal derfor være kontraktansvarlig partner og varetage administrationen. 

Udover selve projektadministrationen skal fonden lave en række netværksarrangementer og workshops for 

potentielle brugere, så projektet kan anvende de input og informationer, som de potentielle brugere kommer 

med.  

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i innovationsprojektet er centreret om en helt ny måde at udforme og 

fremstille løsningen på. Det er således forventningen at der bliver fremstillet en prototype og en pilot. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal betragtes som eksperimentel udvikling. 

Ud over fonden, de tre virksomheder, universitetet og GTS’en, deltager også to konsulentvirksomheder i 

projektet. Disse er udvalgt efter en gennemsigtig og åben procedure og på ikke-diskriminerende vilkår og er 

ikke partnere i projektet.  

 

 

Projektets udgifts- og finansieringssammensætning er som følger: 

 

Budget – Regionalfondens kontoplan, 18 %: 

Udgifter ERDF kontoplan Beløb, kr. Statsstøtte5: 

Forsknings- og 

udviklingsaktiviteter 

- Universitet inkl. adm. : 
300.000 kr. 

- Fonden: 400.000 kr. 

- SMV1: 400.000 kr. 
- SMV2: 400.000 kr. 

- SMV3: 400.000 kr. 

- GTS: 150.000 kr. 

210, Projektarbejde, faktisk 

løn 

2.050.000  

 

 SMV’erne: 600.000 

GTS’en: 50.000 

Indirekte omkostninger 250, Øvrige udgifter, 18 % 414.000  

Eksterne konsulenter 220, Ekstern bistand 150.000  

Udgifter til revision 230, Revision 100.000  

I alt  2.714.000  

 
5 Beregningen af statsstøtten fremgår af afsnittene nedenfor og er alene medtaget i oversigten af fremstillingshensyn. 
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Budget – Regionalfondens kontoplan, 18 %: 

Finansiering ERDF kontoplan Beløb, kr.  

EU-støtte, kontant, ERDF 502, EU-støtte 1.357.000  

Kontante REM-midler 521, Kontante regionale 

tilskud 

193.000  

Kontante tilskud, 

virksomhederne 

534, Privat egenfinansiering 150.000  

Virksomhedernes 

egenfinansiering, timer 

- SMV 1: 200.000 kr. 
- SMV 2: 200.000 kr. 

- SMV 3: 200.000 kr. 

- GTS: 0 kr. 

534, Privat egenfinansiering 600.000  

Fondens egenfinansiering 535, Offentlig lignende 

egenfinansiering 

414.000  

I alt   2.714.000 650.000 

 

Nedenfor gennemgås statsstøttekonsekvenserne for den kontraktansvarlige partner (fonden), universitetet, 

GTS’en og de tre SMV’er.  

 

Den kontraktansvarlige partner: 

Fonden har udgifter for i alt 400.000 kr. til projektadministration og facilitering af diverse arrangementer. 

Den kontraktansvarlige partner har i dette projekt til opgave at administrere og implementere projektet. Den 

del af projektaktiviteterne, der består af selve administrationen, udgør normalt ikke statsstøtte.  Det vil altid 

være en konkret vurdering, men i dette projekteksempel anses det ikke for statsstøtte. 

Udover projektadministrationen skal den kontraktansvarlige partner også afholde netværksarrangementer, 

workshops for potentielle brugere samt facilitere forsknings- og udviklingsprojektet. Fonden laver kun 

faciliterende aktiviteter ift. selve projektet, herunder nedsættelse af en styregruppe, men deltager ikke direkte 

i projektets forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det vurderes derfor at den kontraktansvarlige partner ikke 

udøver økonomisk aktivitet.6 Aktiviteten har således ikke statsstøttekonsekvenser for den kontraktansvarlige 

partner. 

Deltagelsen i projektet har således ikke statsstøttemæssige konsekvenser for fonden.  

 

 
6 Vi anbefaler at du sætter dig ind i notatet om økonomisk aktivitet i operatørkredsen (statsstøtte), som du finder på 

regionalt.dk. 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020
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Universitetet: 

Universitetet deltager i projektets udviklingsaktiviteter med videnskabeligt personale og aktiviteterne har 

alene karakter af egentlig forskning. I vurderingen af universitets rolle i forskningsaktiviteterne, lægges der 

vægt på om udførelsen af aktiviteterne er uafhængig forskning og udvikling med henblik på udbredelse af 

viden og formidling af forskningsresultater. Deltager universitetet således i projektet med aktiviteter, som de 

almindeligvis kan udføre under deres forskningsforpligtelse, anses ydelserne ikke for økonomisk aktivitet.7 

Støtte til universitetet vurderes i det konkrete tilfælde til ikke at være statsstøtte. 

Udover deltagelse med videnskabeligt personale, stiller universitetet forskningsinfrastruktur til rådighed for 

projektets virksomheder, herunder software og kommunikationsudstyr. Udgiften til forskningsinfrastrukturen 

indgår ikke i projektbudgettet, men da det er nødvendigt for udviklingen af løsningen, vælger universitetet at 

stille faciliteterne gratis til rådighed for de deltagende virksomheder.  

Selvom der ikke ydes direkte støtte til forskningsfaciliteterne gennem Regionalfonden, opnår de deltagende 

virksomheder en indirekte fordel ved at anvende faciliteterne. Dette skyldes at faciliteterne er finansieret med 

offentlige midler og enhver anvendelse under markedsprisen vil således være en økonomisk fordel for 

virksomhederne.  

Inden projektets start har virksomhederne imidlertid indgået en partnerskabsaftale med universitetet, hvor 

parterne bl.a. har aftalt arbejdsfordeling, deling af intellektuelle ejendomsrettigheder mv. I kontrakten har 

partnerne bl.a. aftalt følgende tre vilkår:8 

1. ”Alle resultater, som udspringer af samarbejdet om Projekt X og som ikke medfører nogen intellektuel 

rettighed, må til enhver tid formidles bredt og stilles til rådighed for offentligheden. Enhver rettighed 

som følger af Universitet X’s aktiviteter, tilfalder til fulde Universitet X.” 

 

2. ”Enhver intellektuel ejendomsrettighed, samt enhver underliggende rettighed, som frembringes i 

Projekt X, skal fordeles på passende vis, så fordelingen af de intellektuelle rettigheder afspejler 

deltagernes bidrag og interesser.” 

 

3. ”Såfremt Universitet X’s deltagelse i Projekt X medfører intellektuelle ejendomsrettigheder, jf. vilkår 

1, må disse rettigheder alene overdrages til partnerskabets kontrahenter på markedsvilkår.” 

Innovationssamarbejdets formål er at udveksle viden og teknologi for herigennem at få udviklet den fælles 

løsning. Universitetets deltagelse i projektet har hverken karakter af kontraktforskning eller levering af 

forskningstjenester. Da samarbejdet udføres af både virksomheder og forskningsinstitutioner, og da projektets 

 
7 Vi anbefaler at du sætter dig ind i notatet om universiteters statsstøtte ved deltagelse i innovationssamarbejder, som du 

finder på regionalt.dk. 
8 Alle tre vilkår forudsættes at være i overensstemmelse med Kommissionens rammebestemmelser om statsstøtte til 

forskning, udvikling og innovation, afsnit 2.2.2.  

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020
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parter inden projektets start har indgået en partnerskabsaftale, hvor der er taget stilling til de immaterialretlige 

konsekvenser, videregives der ikke offentlige midler fra universitetet til de deltagende virksomheder.9  

Universitetets deltagelse har således ikke statsstøttemæssige konsekvenser, hverken for dem selv eller for de 

deltagende virksomheder.  

 

GTS’en (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter): 

De danske GTS-institutter har til formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk 

erhvervsliv. De er karakteriseret ved at udøve uafhængig forskning på lige fod med de danske universiteter, 

men er tillagt kompetence til i langt højere grad at servicere virksomheder med tjenesteydelser af økonomisk 

karakter end universiteterne.  

I det konkrete projekt deltager GTS’en med forskellige typer af forskningsleverancer, bl.a. afprøvningsydelser 

og udvikling af den nye løsning. Der anvendes 50.000 kr. til afprøvningsaktiviteterne og 100.000 kr. til 

udvikling af løsningen.  

Afprøvningsydelserne i projektet vurderes at udgøre økonomisk aktivitet, da der findes et privat marked for 

disse ydelser. Deltagelsen i forskningsaktiviteterne i form af udvikling af løsningen anses for at falde under 

GTS’ens almene forskning og udgør ikke statsstøtte.   

Det vurderes, at GTS’en ikke opnår en økonomisk fordel ved afprøvningsaktiviteterne. Fordelen, og dermed 

støtten, løber derfor igennem GTS’en og skal i stedet medregnes i beregning af statsstøtten til de tre SMV’er.  

Den offentlige støtte udgør dermed ikke statsstøtte for GTS’en. Det samlede statsstøttebeløb, der løber videre 

til de tre SMV’er er derfor i alt 50.000 kr.  

 

De tre SMV’er: 

De tre SMV’er, der deltager i innovationssamarbejdet, opnår en økonomisk fordel ved deltagelsen. Da alle 

aktiviteterne som SMV’erne er involveret i, anses for at udgøre eksperimentel udvikling, anvendes artikel 25 

i den generelle gruppefritagelsesforordning.  

For at efterprøve om statsstøtten til den enkelte virksomhed overstiger de fastsatte støttelofter i artikel 25, skal 

der for hver virksomhed beregnes dels et beløb for de støtteberettigede udgifter og dels et beløb for statsstøtten. 

Beregningen tager udgangspunkt i den samlede offentlige støtte og i de støtteberettigede udgifter for 

virksomhederne. Dette kan opstilles med følgende formel:  

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑠𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑟. 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑

𝑆𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑏𝑒𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑔𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑
= 𝑆𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑟. 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑 

Den samlede offentlige støtte, dvs. kontant medfinansiering fra EU og kontante regionale tilskud, udgør 

1.550.000 kr. Af denne støtte anvender universitetet 300.000 kr. og GTS’en 100.000 kr. til forsknings- og 

 
9 Vi anbefaler at du som kontraktansvarlig sætter dig grundigt ind i Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte 

til forskning, udvikling og innovation, afsnit 2.2.2. Du kan læse mere om statsstøtte i notatet om 

innovationssamarbejder på regionalt.dk, side 6-7. 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020
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udviklingsaktiviteter, den erhvervsdrivende fond anvender 400.000 kr. til administration samt 100.000 kr. til 

revision af projektet. Disse udgifter indgår ikke i beregningen, da aktiviteterne ikke udgør statsstøtte for 

SMV’erne. 

Da kun de 50.000 kr. af støtten på 150.000 kr. til GTS’en løber videre til de tre SMV’er, skal udgifterne derfor 

ikke trækkes fra den offentlige støtte, da udgifterne alligevel indgår i beregningen af støtten til SMV’erne. 

Der er altså 650.000 kr. tilbage i offentlig støtte til fordeling blandt de tre virksomheder.  

Statsstøtte og støtteberettigede udgifter pr. virksomhed, beregnes som følger:  

Statsstøtte pr. virksomhed: 

Den økonomiske fordel, som de tre virksomheder opnår gennem offentlige bidrag er således 650.000 kr. Da 

der deltager 3 virksomheder i innovationssamarbejdet, er statsstøtte pr. virksomhed således 216.666,67 kr. 

Støtteberettigede udgifter pr. virksomhed: 

De støtteberettigede udgifter til et forsknings-, udviklings- og innovationsprojekt kan ifølge 

gruppefritagelsesforordningens artikel 25 være udgifter til personale, fx forskere og teknikere, 

kontraktforskning og konsulentbistand, som anvendes i projektet.  

I dette konkrete projekt svarer de støtteberettigede udgifter til følgende: 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 +  𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑏𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

+  𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑙 𝐺𝑇𝑆′𝑒𝑛 

 

1.200.000 𝑘𝑟. + 150.000 𝑘𝑟. + 50.000 𝑘𝑟. = 1.400.000 𝑘𝑟. 
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På virksomhedsniveau ser beregningen af de støtteberettigede udgifter ud som følger:  

Finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteterne: 

 Timefinansiering: Kontant 

finansiering: 

Samlet 

finansiering: 

Statsstøtten pr. 

virksomhed: 

(Udgifter til 

F&U) 

Støtteberettigede udgifter 

pr. virksomhed 

Virksomhed 1: 
Lille 

virksomhed, 

faktisk løn 

 

200.000 kr. 50.000 kr. 250.000 kr. 216.667 kr. 466.667 kr. 

Virksomhed 2: 
Mellemstor 

virksomhed, 

faktisk løn 
 

200.000 kr. 50.000 kr. 250.000 kr. 216.667 kr. 466.667 kr. 

Virksomhed 3: 
Mellemstor 

virksomhed, 

faktisk løn 

200.000 kr. 50.000 kr. 250.000 kr. 216.667 kr. 466.667 kr. 

 

Beregning af støtteintensitet: 

 Statsstøtte pr. 

virksomhed: 

Støtteberettigede udgifter 

pr. virksomhed: 

Støtteintensitet: 

Virksomhed 1: 
Lille virksomhed 

216.667 kr. 466.667 kr. 46,43 % 

Virksomhed 2: 
Mellemstor virksomhed, 

216.667 kr. 466.667 kr. 46,43 % 

Virksomhed 3: 
Mellemstor virksomhed,  

216.667 kr. 466.667 kr. 46,43 % 

 

Den maksimale støttesats for støtte til forsknings- og udviklingsstøtte er 50 % for mellemstore virksomheder 

og 60 % for små virksomheder, når forsknings- og udviklingsprojektet vedrører et reelt samarbejde10 mellem 

SMV’er og forskningsinstitutioner. Virksomhederne i eksemplet er derfor alle inden for de tilladte 

støtteintensiteter.  

 

 
10 Se den generelle gruppefritagelsesforordning, artikel 25, stk. 6, litra b.i. Innovationssamarbejder under 

Regionalfondens prioritetsakse 1.1.A kan normalt karakteriseres som et reelt samarbejde.  
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