
 

Bilag til afsnit 2.4: Uddybning af mulige aktivitetstyper under operationstyperne 

 

Tilskud til aktiviteter under de planlagte operationstyper i regi af Fonden for Retfærdig Omstilling 

ydes i overensstemmelse med ”Forordning (EU) 2021/1056 af 24. juni 2021 om oprettelse af Fonden 

for Retfærdig Omstilling1”, artikel 8 litra a), c), d), j) og k). Fonden vil jf. artikel 9, litra d) ikke kunne 

yde støtte til investeringer i forbindelse med produktion, forarbejdning, transport, distribution, lagring 

eller forbrænding af fossilt brændsel. Der vil jf. artikel 8 ligeledes være en række begrænsninger 

relateret til støtte, der ydes til store virksomheder og virksomheder, der er omfattet af Unionens 

emissionshandelssystem. Tabel 1 belyser, hvilke aktiviteter store virksomheder og alle virksomheder, 

der er omfattet af Unionens emissionshandelssystem, kan opnå støtte til, under Fonden for Retfærdig 

Omstilling. Tabellen viser endvidere, at disse virksomheder ikke vil kunne opnå støtte til produktive 

investeringer, herunder investeringsstøtte mhp at reducere drivhusgasemissioner fra ETS2 aktiviteter 

eller støtte til test og demonstration i industriel skala, jf. bilag 1 i direktiv 2003/87/EF. Anlæg, eller 

dele af anlæg, der benyttes til forskning, udvikling og testning af nye produkter, er imidlertid ikke 

omfattet af førnævnte direktiv 2003/87/EF, jf. bilag 1. Det vil sige, at virksomheder, der er omfattet 

af Unionens emissionshandelssystem fx vil kunne deltage i forsknings- og innovationsaktiviteter jf. 

artikel 8, litra c, herunder forundersøgelser mv. Ligeledes vil store virksomheder kunne deltage i 

forsknings- og innovationsaktiviteter jf. artikel 8, litra c, herunder forundersøgelser mv.  

 

Tabel 1  

Store virksomheder og alle virksomheder, der 

er omfattet af Unionens 

emissionshandelssystem, kan opnå støtte til  

Store virksomheder og virksomheder, der er 

omfattet af Unionens emissionshandelssystem 

kan ikke opnå støtte til  

Rådgivning 

 

Produktive investeringer* 

Forskning og udvikling Investeringsstøtte mhp at reducere 

drivhusgasemissioner fra ETS3 aktiviteter eller 

test og demonstration i industriel skala, jf. bilag 

1 i direktiv 2003/87/EF.  

Forprojekter: Feasibility studies, proof-of-

principle 

 

Kompetenceudvikling  

Ledelse (styrkelse af ledelseskompetencer)   

Kompetencetilførsel  

* EU-Kommissionen definerer produktive investeringer som virksomhedsinvesteringer i 

anlægsaktiver eller immaterielle aktiver, der skal bruges til produktion af varer og tjenesteydelser og 

dermed bidrager til bruttoinvesteringerne og beskæftigelsen. 

 

Mulige aktivitetstyper under operationstyperne  

De følgende aktivitetstyper er kvalificeret på baggrund af og på efterspørgsel fra partnerskabet 

 
1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1056 af 24. juni 2021 om oprettelse af 

Fonden for Retfærdig Omstilling 
2 Industrianlæg, der er omfattet af Unionens Emissionshandelssystem, jf. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 

DIREKTIV 2003/87/EF. 
3 Industrianlæg, der er omfattet af Unionens Emissionshandelssystem, jf. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 

DIREKTIV 2003/87/EF. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=EN


 

omkring Fonden for Retfærdig Omstilling, herunder klima- og energiaktører, videns- og 

uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner samt forsyningssektoren, repræsentanter fra 

erhvervslivet, fagbevægelser og klyngeorganisationer m.fl. Aktivitetstyperne tilsigter at afhjælpe de 

erhvervsmæssige og socioøkonomiske udfordringer, Nord- og Sydjylland står overfor som følge af 

den grønne omstilling samt at sikre vækst og udvikling i værdikæderne og økosystemet af 

virksomheder som arbejder med nye grønne nøgleteknologier, som er udpeget af partnerskabet. Fordi 

partnerskabets anbefalinger og efterspørgsler på ovenstående gik igen under alle fem operationstyper, 

skrives de foreslåede aktivitetstyper samlet nedenfor, selvom de finder anvendelse under hver enkelt 

af de ovenstående 5 operationstyper. Det vil med afsæt heri desuden være muligt at kombinere flere 

operationstyper under samme bevilling, fx kompetenceudvikling, og forsknings- og 

udviklingsaktiviteter. Alle aktiviteter vil være i overensstemmelse med relevant national lovgivning 

og relevant EU-lovgivning. 

 

Mulige aktivitetstyper i Nordjylland og Sydjylland 

Under alle fem operationstyperne kan der bl.a. arbejdes med følgende aktiviteter i Nordjylland.  

 

Rådgivning: 

Tilskud til virksomheders indkøb af rådgivning. Rådgivningen skal hjælpe virksomhederne med at 

identificere forretningsmæssige potentialer og konkrete værktøjer i forbindelse med fx 

udbudsprocesser for at sikre, at SMV’erne inddrages i at levere produkter og services til 

demonstrationsprojekter inden for fangst, anvendelse og lagring af CO2 og Power-to-X. 

Rådgivningen skal endvidere understøtte virksomhederne i at anvende nye forretningsmodeller, og 

hjælpe virksomhederne med at vurdere, hvordan deres løsninger lever op til gældende reguleringer.  

 

Virksomheder kan desuden få rådgivning om brug af konkrete værktøjer, der kan dokumentere og 

bidrage til virksomhedens grønne omstilling, fx brug af standarder, mærker og beregning af 

klimaaftryk, ligesom rådgivningen kan støtte samarbejde mellem virksomheder. 

 

Investeringsstøtte:  

Tilskud til anlægsinvesteringer, indkøb af udstyr, teknologi, certificeringer, mv. Direkte tilskud til 

virksomheders indkøb af konkret teknologi - fx automatiseringsløsninger, software, grønne løsninger, 

maskiner mv. Der kan også gives støtte til certificering, knowhow, patenter mv. Der kan endvidere 

gives tilskud til investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter, digital innovation og bygge- og 

anlægsarbejde. Listen er ikke udtømmende.  

 

Investeringsstøtte og tilskud til rådgivning ydes i overensstemmelse med Forordning (EU) 2021/1056 

af 24. juni 2021 om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling4, artikel 8, herunder a) produktive 

investeringer i SMV’er, herunder mikrovirksomheder og nystartede virksomheder, som fører til 

økonomisk diversificering, modernisering og omstilling, samt d) investeringer i anvendelse af 

teknologi såvel som i systemer og infrastrukturer til økonomisk overkommelig ren energi, herunder 

energilagringsteknologier, og i nedbringelse af drivhusgasemissioner og j) investeringer i forbedring 

af den cirkulære økonomi, herunder gennem affaldsforebyggelse, reduktion, ressourceeffektivitet, 

genbrug, reparation og genanvendelse. 

 

 
4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1056 af 24. juni 2021 om oprettelse af 

Fonden for Retfærdig Omstilling 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=EN


 

Fonden for Retfærdig Omstilling kan jf. tabel 1 ikke yde investeringsstøtte til store virksomheder og 

virksomheder, der er omfattet af Unionens emissionshandelssystem. Fonden kan således ikke yde 

støtte til – produktive investeringer som virksomhedsinvesteringer i anlægsaktiver eller immaterielle 

aktiver, der skal bruges til produktion af varer og tjenesteydelser og dermed bidrager til 

bruttoinvesteringerne og beskæftigelsen – såfremt støttemodtager er en stor virksomhed eller er 

omfattet af Unionens emissionshandelssystem. 

  



 

 
 

Forskning og udvikling: Tilskud til forsknings- og innovationsaktiviteter: 

Støtte til forskning- og udviklingsaktiviteter, herunder projekter der fx undersøger og udvikler mere 

omfattende processer og komponenter, som er relateret til produktion af fremtidens nøgleteknologier.  

 

Tilskud til forsknings- og innovationsaktiviteter ydes i overensstemmelse med Forordning (EU) 

2021/1056 af 24. juni 2021 om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling5, artikel 8, herunder c) 

investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter, herunder ved universiteter og offentlige 

forskningsinstitutioner og fremme af overførsel af avancerede teknologier.  

 

Forprojekter: Feasibility studies, proof-of-principle: 

Tilskud til foranalyser, fx geologiske undersøgelser, miljøkonsekvensvurderinger, samt 

sikkerhedsvurderinger til at definere acceptable sikkerhedsniveauer. Forprojekterne skal fx 

understøtte de første faser af et større anlægsprojekt. Endvidere ydes der tilskud til forprojekter, hvor 

SMV’erne kan få undersøgt uafprøvede processer, koncepter og produkter.     

 

Tilskud til forsknings- og innovationsaktiviteter ydes i overensstemmelse med Forordning (EU) 

2021/1056 af 24. juni 2021 om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling6, artikel 8, herunder c) 

investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter, herunder ved universiteter og offentlige 

forskningsinstitutioner, og fremme af overførsel af avancerede teknologier.  

 

Kompetenceudvikling: 

Kompetenceudvikling af medarbejdere i samarbejde med andre virksomheder inden for udvalgte 

områder, som bidrager til at realisere virksomhedens potentiale, såsom lavemissionsøkonomi, 

ressourcegenanvendelse, klimatilpasning, automatisering/digitalisering og internationalisering.  

Systematisk opkvalificering og/eller omskoling af medarbejdere, herunder både faglærte og 

ufaglærte, men også efteruddannelse og opkvalificering – også på videregående niveau, til nye 

jobfunktioner og teknologier, fx i forbindelse med større, strategiske grønne eller digitale 

omstillingsprocesser eller nye fokusområder, via identifikation af kompetencebehov, 

kompetencerådgivningsforløb, eller kompetencevurdering af uddannelsesforløb, fx i regi af 

uddannelsesinstitutioner og centre, klynger og brancheorganisationer mv. 

 

 

Ledelse: Tilskud til styrkelse af ledelseskompetencer i SMV’er med vækst-/omstillingsambitioner, 

fx via netværk, mentorordninger, efteruddannelse og chef-til-lejeordninger. 

 

Kompetencetilførsel:  

Tilknytning af personer, fx ledige med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, til 

konkrete udviklingsopgaver i private virksomheder, herunder facilitering, modning og netværk af 

virksomheder og højtuddannede i forbindelse med matchning, der fx kan bibringe virksomheden 

grønne og digitale kompetencer. 

 
5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1056 af 24. juni 2021 om oprettelse af 

Fonden for Retfærdig Omstilling 
 
6 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1056 af 24. juni 2021 om oprettelse af 

Fonden for Retfærdig Omstilling 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=EN


 

 

Kompetenceudvikling, ledelse og kompetencetilførsel ydes i overensstemmelse med Forordning (EU) 

2021/1056 af 24. juni 2021 om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling7, artikel 8, herunder k) 

opkvalificering og omskoling af arbejdstagere. 

 

 

 
7 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1056 af 24. juni 2021 om oprettelse af 

Fonden for Retfærdig Omstilling 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=EN
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