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Q&A vedr. annonceringen af REACT-EU investeringsstøtteordning for 
grønne, innovative teknologier 
 

Spørgsmål Svar 
Kan non-profit/for-
eninger søge? 

Ja, det kan de godt. Både virksomheder og vidensinstitu-
tioner kan søge disse midler. 

I skriver at der kan gi-
ves investeringsstøtte 
til bygge- og anlægsar-
bejde, dog skal støtten 
være uafhængig af 
produktionen. Hvor-
dan skal dette forstås, 
kan der gives investe-
ringsstøtte til at op-
bygge produktionsfaci-
liteter? 

Ja, men der kan ikke gives støtte til driften af produkti-
onsaktiviteten, når først produktionsfaciliteterne er op-
bygget. Endvidere skal der tages højde for, at projektpe-
rioden kun er ca. et år, og udgifterne skal være afholdt 
med udgangen af august 2023. Der vil ikke være mulig-
hed for forlængelse af projektperioden.  

I relation til kriterie 
a+b: 
Fokus er meget bredt, 
kan I sige mere on fo-
kus. Er fokus på ud-
viklingen af nøgle-
komponenter såsom 
elektrolyse-komponen-
ter eller er fokus på 
konstruktion/demo af 
PtX projekter? 

Kriterierne er skrevet bredt så, at de kan rumme forskel-
lige indsatstyper, hvis fx fokus er på opskalering af test- 
og demonstrationsprojekter eller på forsknings- og inno-
vationsaktiviteter.  

Hvilke typer udgif-
ter/omkostninger kan 
man få upfront støtte 
til? 

Det er ikke en bestemt type udgifter, der kan gives for-
skud til. Forskud gives på baggrund af budgettet, så der 
er ikke en bestemt størrelse. Man kan få op til 70% for-
skud af det første estimerede halvårsbudget. Der skal ef-
terfølgende oppebæres udgifter nok til at udløse tilskud-
det. 

Kan ansøgningen skri-
ves på engelsk? 

Ja. 

Kan ansøgningen skri-
ves på dansk? 

Ja. 
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Spørgsmål Svar 
Hvilke bindinger har 
projektet ift. tilskud-
det, efter afslutning d. 
01.08.23? 

Udgifterne skal være afholdt inden 31.08.2023. Derud-
over har man ansvar for slutrapporteringen, og man skal 
stå til rådighed for stikprøver, overholde opbevarings-
pligten og rådighedspligten indtil 2033 (ved statsstøtte). 

Hvad med de 40% på 
slide 19? 

Løntunge projekter kan med fordel støttes iht. 40 pct. 
kontoplanen. Her vil man få lønomkostningerne dækket, 
plus 40% til øvrige udgifter. Men vælger man denne løs-
ning, kan man ikke få dækket eksterne udgifter til eg. 
konsulentbistand, anlægsinvesteringer el. revision. Disse 
udgifter falder under de 40% til øvrige omkostninger. 
Derfor er denne kontoplan ikke egnet til investerings-
tunge projekter. I disse tilfælde bør man overveje 18% 
kontoplanen. 

I relation til investerin-
ger, kan der medtages 
udgifter til produkti-
onsudstyr? 

Ja, hvis der skal købes produktionsudstyr for at kunne 
lave anlægsinvesteringen. Men hvis det fx gælder køb af 
en 3D printer, som skal bruges i projektets aktiviteter, så 
er printeren en forbrugsartikel. Det kommer an på, hvad 
formålet med købet af produktionsudstyret er.  

Hvad er en primærpro-
ducent? 

Primærproducenter er eksempelvis landbrug og gartne-
rier (angives i branchekode i CVR). 

Ang. skabeloner, har I 
skabelon til ansøgnin-
gens bilag og budget? 

Der er linket til dette i annonceringsmaterialet på hjem-
mesiden. 

Hvad er støtteprocen-
ten? 

Støtteberettigelsesreglerne vil være definerende for støt-
teprocenten, på aktivitetsniveau.  Den samlede støttepro-
cent kan være op til 85%. Dog vil der være en række be-
grænsninger for aktiviteter, der medfører statsstøtte, og 
som skal håndteres under gruppefritagelsesforordningen. 
Det vil altså være de konkrete aktiviteter, støtteberetti-
gelsesreglerne og statsstøttehåndteringen, der vil være 
bestemmende for den endelige støtteprocent. 

Hvad er størrelsen af 
det projektbudget, I 
forventer? 

Det afhænger at projektet. Der findes hverken minimum 
eller maks.  Gennemførligheden er vigtig for store pro-
jekter. 

Vedr. "produktion" 
(ift. PtX): 
 
Kan I uddybe lidt om 
støtte til "produktion" 
ift. hhv. "fremstil-
ling/skalering" (af tek-
nologi/udstyr) hhv. 
"operations/drift" - fx 
som led i demonstrati-
onsanlæg? 

Vi støtter ikke produktionsudgifter (drift), men udgifter 
til nye anlæg og test af disse. Projektet anses for afslut-
tet, så snart anlægget står færdigt og er klar til produk-
tion. 
 
Og samtidig skal anlægget naturligvis opfylde formålet 
med midlerne i annonceringen. 

Vedr. reglerne om 
statsstøtte - giv gerne 
eksempler på hvornår 

Statsstøttereglerne er altid relevante. Håndteringen af 
statsstøtte beror altid på en konkret vurdering af det en-
kelte projekt.   
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Spørgsmål Svar 
de er relevante og 
hvornår de IKKE er? 
Kan I sige lidt mere 
om støtte til forunder-
søgelser? 

Det er muligt at få støtte til forundersøgelser, så som 
miljøkonsekvensundersøgelser, geologiske undersøgel-
ser m.v., der er nødvendige for at kunne komme videre 
til projektets næste fase. Et for-projekt, kan fx også have 
til formål at afprøve et potentielt nyt virkemiddel, hvor 
SMV’erne kan få undersøgt uafprøvede processer, kon-
cepter og produkter. Listen er ikke udtømmende.  

Hvilke krav er der til 
likviditet? F.eks. bank-
garantier 

Der er ikke krav til dokumentation af likviditet i forbin-
delse med ansøgningen. Ved ansøgning opnås en støtte-
procent, og ansøger skal sandsynliggøre, hvordan finan-
sieringen er sat sammen udover støtte fra Investerings-
støtteordningen. Hvis finansieringen også udgøres af an-
dre fonde m.v., så vil ansøger ofte skulle fremsende til-
sagn fra de øvrige støtteordninger, hvis finansieringen er 
afhængig af disse.  

Kan anden brintinfra-
struktur end produk-
tion, fx fyldestationer, 
støttes? 

Ja, hvis det bidrager til annonceringens formål om at un-
derstøtte PtX-teknologier, elektrolyse og løsninger på 
brintområdet. Hvis det i højere grad bidrager til udvik-
lingen af andre innovative grønne løsninger, vil ansøg-
ningen ikke være omfattet af forrang. Projekter under 
indsatsen skal desuden være additionelle.  

Kan man tildeles en la-
vere støtteandel end 
ansøgt? 

Ja, det kan man godt. Statsstøttereglerne skal overhol-
des. Men hvis det er nødvendigt, vil en lavere støttein-
tensitet ske i dialog med ansøger, da det skal sandsynlig-
gøres, at finansieringen til projektet i sin helhed kan 
fremskaffes.  

Hvordan fastsættes da-
toen for støtteberetti-
gelsen? 

Støtteberettigelsesdatoen er lig datoen for indsendelse af 
ansøgningen. Vær dog opmærksom på, at alle statsstøtte-
regler skal være overholdt og fx de minimis erklæringer 
mv. skal være underskrevet inden starten på projektet. 
Risici ved at starte projektet, før tilsagnet er endeligt, er 
ansøgers egen.  

Kan virksomheder 
med en offentlig majo-
ritetsejer søge om an-
lægsinvesteringer? 

Ja, men vær opmærksom på statsstøttereglerne. 

I bl.a. publikationer fra 
Energinet er der en 
drøftelse af, hvorvidt 
biobrændsel anerken-
des som en PtX tekno-
logi. Hvordan define-
rer Erhvervsstyrelsen 
PtX teknologier til 
denne annoncering? 
Eller er det alene brint. 

Vi bliver nødt til at se den konkrete ansøgning for at 
kunne vurdere, hvorvidt ansøgningen vil være omfattet 
af forrang. Ansøger skal kunne sandsynliggøre, at pro-
jektet bidrager til udviklingen af PtX og brintområdet i 
Danmark. 
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Spørgsmål Svar 
Hvis man er et par 
virksomheder, der la-
ver en testfacilitet for 
elektrolyse baseret på 
vindstrøm, hvilken ar-
tikel i statsstøtte skal 
man anvende, 41? og 
hvad er støtteprocen-
ten så 

Hvis de formelle krav i gruppefritagelsesforordningen, 
jf. kapitel 1 i Kommissionens forordning (EU) nr. 
651/2014 (med senere ændringer), som altid skal opfyl-
des ved anvendelse af gruppefritagelsen, er opfyldt, er 
det muligt at yde investeringsstøtte til fremme af energi 
fra vedvarende energikilder, jf. artikel 41. Herunder kan 
der blandt andet ydes investeringsstøtte til produktion af 
biobrændstoffer, i det omfang, de støttede investeringer 
anvendes til produktion af bæredygtige biobrændstoffer, 
som ikke er baseret på fødevarer, og ikke er omfattet af 
en forsynings- og iblandingspligt.  Biobrændstoffer, her-
under bæredygtige biobrændstoffer og fødevarebaserede 
brændstoffer er defineret i gruppefritagelsens artikel 2, 
nr. 111 – 113. 
 
Artikel 41 kan blandt andet også anvendes til investe-
ringsstøtte til vandkraftanlæg, såfremt de lever op til be-
tingelserne i direktiv 2000/60/EF. 
 
Investeringsstøtten ydes alene til nyetablerede anlæg. 
Der må ikke ydes eller udbetales støtte, efter at anlægget 
er sat i drift, og støtten skal være uafhængig af produkti-
onen. 
 
Det følger af bestemmelsens stk. 6, at de støtteberetti-
gede omkostninger er de yderligere investeringsomkost-
ninger, der er nødvendige for at fremme produktionen af 
energi fra vedvarende energikilder. De fastsættes som 
følger: 
 

a) hvis omkostningerne ved investering i produk-
tion af energi fra vedvarende energikilder kan 
identificeres som en separat investering blandt 
de samlede investeringsomkostninger, f.eks. 
som en umiddelbart identificerbar tilføjelse til et 
eksisterende anlæg, udgør disse til vedvarende 
energi relaterede omkostninger de støtteberetti-
gede omkostninger 

 
b) hvis omkostningerne ved investering i produk-

tion af energi fra vedvarende energikilder kan 
identificeres med henvisning til en lignende, 
mindre miljøvenlig investering, som rimeligvis 
kan antages at ville have været blevet gennem-
ført uden støtten, udgør forskellen mellem om-
kostningerne ved begge investeringer den ved-
varende energirelaterede omkostning og de støt-
teberettigede omkostninger 
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Spørgsmål Svar 
c) for visse små anlæg, hvor en mindre miljøvenlig 

investering ikke kan etableres, idet der ikke fin-
des anlæg af begrænset størrelse, udgør de sam-
lede investeringsomkostninger, som kræves for 
at opnå et højere miljøbeskyttelsesniveau, de 
støtteberettigede omkostninger. 

 
Omkostninger, der ikke er direkte knyttet til opnåelse af 
det højere miljøbeskyttelsesniveau, er ikke støtteberetti-
gede. 
 
Støtteintensiteten må ikke overstige: 
 

• 45 % af de støtteberettigede omkostninger, hvis 
de støtteberettigede omkostninger beregnes på 
grundlag af stk. 6, litra a), eller stk. 6, litra b) 

• 30 % af de støtteberettigede omkostninger, hvis 
de støtteberettigede omkostninger beregnes på 
grundlag af stk. 6, litra c). 

 
Støtteintensiteten kan forhøjes med 20 procentpoint, hvis 
det drejer sig om støtte til små virksomheder, og med 10 
procentpoint, hvis det drejer sig om støtte til mellem-
store virksomheder. 
 
Erhvervsstyrelsen vil opfordre til, at I orienterer jer nær-
mere i artikel 41 i gruppefritagelsen, hvor ovenstående 
er uddybet. Hvis I har spørgsmål til, hvorvidt et påtænkt 
projekt er indenfor rammerne af artikel 41 eller har 
spørgsmål til forståelsen af en særlig del af bestemmelse, 
så er I velkommen til at kontakte os.  

Hvornår anbefaler I at 
søge denne pulje vs. 
Innomissions eller 
Grand Solutions fra In-
novationsfonden eller 
EUDP? De har også 
fokus på PtX-projek-
ter. 

Man skal søge denne, hvis man mener at have et projekt 
der falder under annonceringen, og projektet kan være 
afregnet og afsluttet inden august 2023.  

Hvis man vil søge fi-
nansiering af et test-og 
demonstrationsanlæg, 
så kan man jo knap nå 
at bygge det indenfor 
perioden. Samtidig 
nævner I, at finansie-
ringen af anlæg kun 
kan gælde afskrivning 
indenfor 

Det er rigtigt, at statsstøttereglerne og den korte forord-
ningsbestemte projektperiode kan medføre begrænsnin-
ger i forhold til de konkrete aktiviteter, og hvor meget 
støtte tilsagnsmodtagere og projektdeltagere kan (nå at) 
modtage. Det er ikke muligt at forlænge projektperioden, 
og det er heller ikke muligt at ændre statsstøttereglerne. 
Afskrivningsproblematikken er hovedsageligt til stede, 
hvis ansøger ønsker at få støtte til aktiviteter, der skal 
håndteres under gruppefritagelsens art. 25, stk. 3, litra a. 
Det vil være projektrevisor, der skal forestå vurderingen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&qid=1643014638860&from=DA
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Spørgsmål Svar 
projektperioden. Bli-
ver der så ikke et me-
get lille ”overlap”? 
Kan I uddybe, hvordan 
det hænger sammen? 

af værdien af faciliteten på tidspunktet for projektafslut-
ning. Denne vurdering vil være bestemmende for muligt 
støttebeløb.  

Kan ansøger være en 
startup-virksomhed? 

Ja. Projekter under indsatsen kan søges af både små, 
mellemstore og store virksomheder eller andre relevante 
aktører, gerne i samarbejde med vidensinstitutioner. 
Virksomhederne kan både være operatør (ansøger) eller 
deltager i et partnerskab. Indsatsen giver mulighed for, 
at virksomheder kan søge direkte, i partnerskaber eller fx 
konsortier af virksomheder og vidensinstitutioner 

Hvad skal ansøger for-
holde sig til vedr. for-
holdene efter afslut-
ning af projektet - hvis 
der opbygges et pilot-
anlæg, hvilke krav skal 
det overholde ved evt. 
drift og produktion ef-
ter afslutning d. 
01.08.23? 

For anlæg er der et opretholdelseskrav i fem år for 
SMV’er. I de fem år må anlægget ikke flyttes eller sæl-
ges. Der vil i perioden være kontrol af opretholdelsen af 
anlægget.  

Ift. ansøgningskriterier 
og "prioritet til PtX 
projekter" nævnte I, at 
PtX får forrang selv 
om fx en vandfacilitet 
måtte have fem point 
mere. Er det en fast 
grænse? Kan I uddybe 
håndtering af denne 
forrang i vurderings-
processen? 

For at komme i betragtning til en indstilling til tilsagn, 
skal en projektansøgning opnå minimum 65 ud af 100 
point. Et PtX-projekt, som opnår 65 point eller derover, 
vil være omfattet af forrang. Et projekt, som vedrører an-
dre innovative nøgleteknologier, er derimod ikke omfat-
tet af forrang. Her vil konkurrence opstå, såfremt der 
ikke er kvalificerede PtX projekter nok.  

Er der mulighed for at 
søge løbende, eller er 
der en frist for at søge? 

Ansøgninger behandles først efter fristen, som er den 22. 
april 2022 kl. 12:00. 

Hvad er sammenhæn-
gen mellem Investe-
ringsstøtteordningen 
og erhvervsfyrtårnene? 

Konsortierne (fyrtårnene) kan søge på lige fod med an-
dre relevante aktører.  

Vi er ved at kigge nær-
mere på et pilotpro-
jekt, der hurtigt vil 
kunne komme i drift. 
Kan vi søge om penge 
til både pilot og vide-
reudvikling?  Der for-
ventes at der er en lang 

Ja. I lyset af at projektperioden er ca. et år, og projek-
terne senest skal være helt afsluttet med udgangen af au-
gust 2023, kan det give god mening at dele projektet op i 
faser og fx kun søge til den første fase. Her skal man dog 
være opmærksom på, at det skal kunne sandsynliggøres, 
at anden fase af projektet også sker. Der kan jf. annonce-
ringsmaterialet både søges midler til for-projekter, forsk-
nings- og innovationsprojekter, opskalering mv.    
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Spørgsmål Svar 
udviklingshale efter 
pilotprojekt. Kan vi 
bede om midler til 
denne udviklingshale? 
Skal pengene bruges 
inden august 2023? 
Hvad sker der, hvis et 
projekt søger om 70 
%, men kun kan opnå 
55 % pga. statsstøtte-
reglerne?  

I ansøgningsprocessen går vi i dialog med ansøger. Hvis 
støtteprocenten bliver mindre, kræver det, at ansøger kan 
finde mere finansiering selv, for at projektet kan gen-
nemføres. Det kan være hensigtsmæssigt at få vurderet 
statsstøtteaspekter inden ansøgningstidspunktet.  

Investeringsstøtteord-
ningen har meget kort 
tidshorisont. Er der en 
risiko ved at starte pro-
jektet for egne midler 
allerede ved ansøg-
ningstidspunktet?  

Vær særligt opmærksom på, at midler fra Investerings-
støtteordningen skal have tilskyndelsesvirkning. Det be-
tyder, at statsstøtten skal tilskynde støttemodtageren til 
en adfærd, som denne ikke havde udvist uden den til-
delte statsstøtte.  Vær opmærksom på, at alle statsstøtte-
regler skal være overholdt og fx de minimis erklæringer 
mv. underskrevet inden starten på projektet. Risici ved at 
starte projektet, før tilsagnet er endeligt, er ansøgers 
egen.  

Har I en mere præcis 
henvisning (evt. efter-
følgende) til en alter-
nativ statsstøtteløsning 
end artikel 25 ift. af-
skrivningsregler 

Der er henvist og linket til statsstøttereglerne i annonce-
ringsmaterialet. Ansøgere og potentielle ansøgere er vel-
komne til at kontakte Erhvervsstyrelsen for vejledning til 
annoncering og overordnet vejledning i forhold til stats-
støttereglerne. 

Hvilke lignende puljer 
findes der? 

Lignende puljer: Innomissions, Grand Solutions fra In-
novationsfonden eller EUDP. 

Hvis man søger inve-
stering til produktions-
anlæg, så dækkes af-
skrivning. Er dette fra 
ibrugtagningstidspunk-
tet af anlægget? 

Det er desværre ikke muligt at svare på. Det kommer an 
på, om der er tale om statsstøtte, og hvilken statsstøtte-
løsning, der vælges. 

 


	Q&A vedr. annonceringen af REACT-EU investeringsstøtteordning for grønne, innovative teknologier

