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Anneks 2: Støtteberettigede omkostninger i IPCEI-
retningslinjerne 

Omkostningers støtteberettigelse afgøres af Kommissionen i forbindelse med 
Kommissionens vurdering af statsstøtteanmeldelsen. Til at vejlede i denne vurdering 
har Kommissionen udarbejdet et bilag til IPCEI-retningslinjerne, der beskriver de 
støtteberettigede omkostninger1. Erhvervsstyrelsen vil anvende denne vejledning i 
vurderingen af ansøgers redegørelse af projektets støtteberettigede udgifter. Indholdet 
af bilaget i IPCEI-retningslinjerne er indsat herunder: 
 

STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER 

a) Feasibilityundersøgelser, herunder forberedende tekniske undersøgelser, og omkostninger til 
indhentning af de tilladelser, der er nødvendige for at gennemføre projektet. 
 

b) Omkostninger til instrumenter og udstyr (herunder installationer og transportkøretøjer) i det 
omfang og i den periode disse anvendes til projektet. Hvis instrumenterne og udstyret ikke 
anvendes til projektet i hele deres livscyklus, anses kun de afskrivningsomkostninger, der 
svarer til projektets varighed og beregnes på grundlag af god regnskabspraksis, for 
støtteberettigede. 
 

c) Omkostninger til erhvervelse (eller opførelse) af bygninger, infrastruktur og grunde i det 
omfang og i den periode disse anvendes til projektet. Hvis disse omkostninger fastlægges ud 
fra den kommercielle overførselsværdi eller de faktiske afholdte kapitalomkostninger i 
modsætning til afskrivningsomkostningerne, skal restværdien af grunden, bygningerne eller 
infrastrukturen fratrækkes finansieringsbehovet enten før eller efter. 
 

d) Omkostninger til andre materialer, forsyninger og lignende produkter, som er nødvendige for 
projektet. 
 

e) Omkostninger til at opnå, validere og forsvare patenter og andre immaterielle aktiver. 
Omkostninger til kontraktforskning og køb eller licensering af teknisk viden og patenter fra 
eksterne kilder på armslængdevilkår samt omkostninger til konsulentbistand og tilsvarende 
tjenester, som udelukkende anvendes til projektet. 
 

f) Omkostninger til personale og administration (inklusive indirekte omkostninger), som følger 
umiddelbart af F&U&I-aktiviteter, herunder de F&U&I-aktiviteter, der vedrører den første 
erhvervsmæssige anvendelse (1), eller i tilfælde af et infrastrukturprojekt, omkostninger, der er 
påløbet i løbet af opførelsen af infrastruktur. 
 

g) Kapital- og driftsomkostninger (CAPEX og OPEX), hvis der er tale om støtte til et projekt 
vedrørende første industrielle anvendelse, forudsat at den industrielle anvendelse sker i 
forlængelse af en F&U&I-aktivitet (2) og i sig selv indeholder en meget vigtig F&U&I-

 
1 Bilaget Støtteberettigede omkostninger i Kommissionens meddelelse nr. 2014/C 188/02 om kriterier 
for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked. 
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komponent, der udgør en integrerende del, der er nødvendig for en vellykket gennemførelse af 
projektet. Driftsomkostningerne skal have tilknytning til en sådan projektkomponent. 
 

h) Andre omkostninger kan også blive godkendt, hvis det skønnes berettiget, og hvis de er 
uløseligt knyttet til gennemførelsen af projektet, med undtagelse af de driftsomkostninger der 
ikke er dækket af litra g. 

 
(1)  Ved første erhvervsmæssige anvendelse forstås opskalering af pilotfaciliteter eller det første udstyr og de første faciliteter, 
der dækker trinene efter pilotlinjen, herunder pilotfasen, men hverken masseproduktion eller kommercielle aktiviteter. 

(2)  Den enhed, der varetager den første industrielle anvendelse, behøver ikke at være den samme enhed som den, der udførte 
F&U&I-aktiviteten, så længe førstnævnte erhverver retten til at anvende resultaterne fra føromtalte F&U&I-aktivitet, og både 
F&U&I-aktiviteten og den første industrielle anvendelse begge er omfattet af projektet og anmeldes sammen. 

 

 


