16. marts 2021

Indkaldelse af ansøgninger

Projekter til dansk deltagelse i et vigtigt projekt
af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) for brint

Ansøgningsfrist 7. april kl. 12:00
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1. Indledning
1.1 Baggrund
Regeringen har besluttet, at Danmark skal deltage i et vigtigt projekt af
fælleseuropæisk interesse (i det følgende benævnt ”IPCEI”) for brint med forbehold for
dets realisering på europæisk plan og Kommissionens godkendelse heraf, herunder
den danske deltagelse. Den nærmere regulering af ordningen forventes udmøntet i
bekendtgørelse om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, jf. punkt
1.3 nedenfor, der forventeligt træder i kraft den 26. marts 20211. Der tages forbehold
for eventuelle ændringer i bekendtgørelsen i forbindelse med dens endelige
vedtagelse.
Regeringen ser stort potentiale i, at vedvarende brint produceret med PtX-teknologi
kan bidrage til at understøtte dansk konkurrenceevne med afsæt i de danske
styrkepositioner indenfor PtX-teknologi og vindenergi. Dette vil bidrage til at indfri
Danmarks nationale, europæiske og globale klimaambitioner. Dansk deltagelse i et
europæisk storskalaprojekt kan medvirke til at kickstarte udviklingen af PtX i Danmark
og understøtte regeringens prioritet om at fremme PtX, herunder udviklingen af grønne
brændstoffer til transport og industri, der er én af fire grønne missioner i 2021 i
regeringens grønne forskningsstrategi. Det europæiske brintmarked er stadig i
opstartsfasen, og udviklingen af grøn brint er endnu ikke på et stadie, hvor det er
konkurrencedygtigt i forhold til brint produceret på fossile kilder. Erhvervsinteressen for
at producere og aftage vedvarende brint er dog stærkt stigende, da vedvarende brint
kan bidrage med grøn energi i sektorer, hvor det i dag ikke er muligt at elektrificere,
f.eks. i industrielle processer og mobilitet, herunder indenfor tung transport, skibs-,
luftfart. Dansk erhvervsliv har stort potentiale for at bidrage, men der er behov for at
understøtte opskalering for at kunne kommercialisere og industrialisere nye løsninger.
Den 2. december 2020 indgik regeringen, V, RV, SF, EL, K og ALT aftale om
Eksportpakke II. Som en del af aftalen blev der afsat 77,6 mio. kr. til dansk deltagelse
i et europæisk storskalaprojekt (IPCEI). De 77,6 mio. kr. udmøntes nu på et europæisk
storskalaprojekt på brint. Dertil afsøges yderligere muligheder for finansiering for at
understøtte dansk erhvervslivs deltagelse i IPCEI-projekter, men det bemærkes, at der
ikke er sikkerhed for yderligere finansiering eller størrelsen heraf. Den endelige
beslutning om finansiering af de konkrete danske projekter vil først blive taget i
forbindelse med, at den danske deltagelse, herunder udmøntningen af statsstøtten,
anmeldes og godkendes af Kommissionen. Der tages forbehold for, at tidspunktet for
Kommissionens godkendelse afhænger af den konkrete IPCEI-ansøgningsproces.

Udkast til bekendtgørelse har været i høring fra d. 9. marts til d. 16. marts 2021:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64902
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Regeringen vil lancere en samlet PtX-strategi senest ultimo 2021, som vil være
udgangspunktet for regeringens samlede PtX-indsats. Dansk IPCEI-deltagelse vil
samtænkes med regeringens PtX-strategi, og vil således indgå som et element heri.
Erhvervsstyrelsen inviterer til et informationsmøde kl. 14.00-15.00. den 19. marts
2021, hvor ansøgningsskemaet gennemgås nærmere. Tilmeld til IMC@erst.dk inden
mødet. Spørgsmål til ansøgningsskemaet og processen kan også indsendes til
IMC@erst.dk, hvorefter Erhvervsstyrelsen løbende vil svare på spørgsmål og opdatere
den eksisterende Q&A på https://erhvervsstyrelsen.dk/industrialliancen-ren-brint.

1.2 EU’s statsstøtteregler
Denne ordning er omfattet af artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde, herunder støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige
projekter af fælleseuropæisk interesse (”IPCEI”).
Kommissionens meddelelse nr. 2014/C 188/022 (i det følgende benævnt ”IPCEIretningslinjer”) giver vejledning i, hvordan Kommissionen vurderer støtte af IPCEIs,
herunder hvilke kriterier Kommissionen vil lægge til grund for deres vurdering af
støttens berettigelse. I ansøgningen bedes ansøger derfor sandsynliggøre, at projektet
som delprojekt i et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse kan bidrage til
opfyldelsen af meddelelsens kriterier for støtteberettigelse3.
Tildeling af støtte efter denne ordning er betinget af Kommissionens godkendelse af
statsstøtteanmeldelsen for det samlede IPCEI, hvori danske projekter måtte indgå.
Ved statsstøtteanmeldelse skal der forstås præanmeldelse og endelig anmeldelse til
Kommissionen om tilladelse til at udmønte statsstøtte til de beskrevne aktiviteter med
henblik på at realisere et IPCEI på brint.

1.3 Hjemmelsgrundlag
Med hjemmel i lov om erhvervsfremme udmøntes den nærmere regulering af
ordningen, herunder beslutning om udvælgelse og tildeling af støtte i denne ordning, i
bekendtgørelse om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, når denne
forventeligt træder i kraft den 26. marts 2021. Bekendtgørelsen tager endvidere afsæt
i Kommissionens meddelelse nr. 2014/C 188/02 som anført ovenfor.
De indsendte
informationer vil håndteres i overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningen, og den udarbejdede samtykkeerklæring, der uddyber
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
Meddelelsens anvendelse er forlænget til den 31. december 2021 i henhold til Europa-Kommissionens
meddelelse nr. 2020/C 224/02.
3 Punkt 11-24 (afsnit 3) i meddelelsen jf. fodnote 2
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ansøgers rettigheder for informationsdeling. Du bedes i ansøgningsskemaet angive,
om du vil give dit samtykke til, 1) at dine oplyste kontaktoplysninger mv. behandles af
Erhvervsstyrelsen, og 2) om du vil give samtykke til, at oplysningerne deles med
Kommissionen og evt. andre danske myndigheder, der bliver involveret i vurderingen
af projekterne. Læs mere om samtykket og dine rettigheder i anneks 4 om
samtykkeerklæring. Erhvervsstyrelsen kan anmode om en projektbeskrivelse, der kan
deles med andre medlemsstater.

1.4 Proces
Erhvervsstyrelsen udvælger på baggrund af ansøgningsrunden hvilke projekter, der
skal indgå som de danske projekter i den fælleseuropæiske statsstøtteanmeldelse om
etablering af et IPCEI på brint.
Erhvervsstyrelsen vil udvælge projekter på baggrund af en lige vurdering af de fem
kriterier, jf. tabellen i afsnit 3. Under hvert af disse kriterier er der en række delkriterier.
Hvert delkriterie vil blive vurderet. Resultatet af vurderingen vil blive rangeret, så det
bliver tydeligt, hvilke projekter, der lever op til kriterierne i høj eller i mindre grad.
Samtlige kriterier vurderes at være væsentlige for deltagelse i IPCEI-processen, der
både stiller krav til projektets indhold og fokus, foruden politiske, organisatoriske, og
økonomiske krav til ansøger. Ved vurderingen af ansøgninger lægger
Erhvervsstyrelsen hertil vægt på den generelle kvalitet af ansøgningen i form af at
være velunderbygget for alle væsentlige aspekter, som indgår i de fem kriterier.
Erhvervsstyrelsen meddeler ansøgere om deres projekt er blevet udvalgt eller fravalgt
til at indgå i en statsstøtteanmeldelse, men vil dog ikke give tilsagn til et specifikt
støttebeløb førend Kommissionen har godkendt projektet som en del af det samlede
IPCEI på brint. Dette uddybes nedenfor.
Udvælgelse kan ledsages af særlige vilkår. Vurderer Erhvervsstyrelsen, at ingen
ansøgninger i tilstrækkelig grad lever op til kriterierne, kan Erhvervsstyrelsen afgøre,
at der ikke udvælges projekter til at indgå i en statsstøtteanmeldelse på baggrund af
ansøgningsrunden.
Det bemærkes, at gennemførelsen af statsstøtteanmeldelsen er betinget af øvrige
medlemsstaters involvering og projektets sammenhæng med øvrige involverede
medlemsstaters respektive projekter. Kommissionen lægger vægt på IPCEIretningslinjernes kriterie om, at IPCEI’et skal være et integreret projekt og involvere
mere end én medlemsstat4. Fælleseuropæisk matchmaking mellem deltagende lande
og virksomheder skal bidrage til at sikre integrationen i det samlede IPCEI. Samtlige
projekter i den samlede IPCEI-ansøgning skal således være komplementære og sikre
4
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additionalitet i etableringen af en værdikæde for brint på tværs af EU. Sikres dette ikke
må det forventes, at projektet ikke bliver en del af den endelige statsstøtteanmeldelse.
Efter Kommissionen har truffet afgørelse om den samlede statsstøtteanmeldelse
træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om hvorvidt ansøgere, der er blevet udvalgt til at
indgå i statsstøtteanmeldelsen, får tilsagn, herunder ift. form og beløb. Tilsagn kan
ledsages af særlige vilkår og dertil skal der indgås en aftale, der fastsætter nærmere
vilkår og forpligtelser for projektets gennemførelse.
Der må forventes en omfattende ansøgningsproces, der kan tage tid og være
omstændig, idet ansøgningen er afhængig af andre medlemsstaters projekter,
Kommissionens vurderingsproces samt Erhvervsstyrelsens endelig afgørelse. Denne
proces kan indebære møder med Erhvervsstyrelsen og Kommissionen samt
udarbejdelse af yderligere dokumentation for eksempelvis støtteberettigede
omkostninger, projekts gennemførlighed eller uddybning af informationer i de
fremsatte udvælgelseskriterier.

1.5 Ansøgningsfrist og kontakt
Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen forventer at
inddrage Energistyrelsen i vurderingerne af ansøgningerne.
Ansøgningsfristen er 7. april 2021 kl. 12:00. Ansøgningen sker ved at udfylde og
indsende ansøgningsskema og budgetskema pr. e-mail til imc@erst.dk. Der kan dog
herudover henvises til mere uddybende bilag.

2. Tilskudsberettigede projekter og omkostninger
2.1 Projekttyper
Ordningen støtter projekter i kategorien første industrielle anvendelse, hvorfor der skal
være tale om projekter, der understøtter opskalering af pilotfaciliteter eller de første
faciliteter, der dækker trinene efter pilotfasen, herunder pilotfasen, men hverken
masseproduktion eller kommercielle aktiviteter5. Kategorien første industrielle
anvendelse svarer til Technological Readiness Level (TRL) niveau 7-96.

I henhold til definitionen af ”første erhvervsmæssige anvendelse” i fodnote 1 i bilaget
Støtteberettigede omkostninger i meddelelsen jf. fodnote 2
6 Læs her for nærmere definition fra Europa-Kommissionen:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415annex-g-trl_en.pdf
5
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2.2 Projektomkostninger
Projekterne skal administreres af støttemodtager i overensstemmelse med
principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Alene projektrelevante faktisk
bogførte, godkendte og betalte omkostninger er støtteberettigede.
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 omkostninger7. 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&Ikomponent, 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.

7
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(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.

2.3 Støtteintensitet
Der kan ydes tilskud til de støtteberettigede projektomkostninger indenfor rammerne
af IPCEI-retningslinjerne. Heri fremgår det, at det maksimale støtteniveau fastsættes
på grundlag af det konstaterede finansieringsbehov i forhold til de støtteberettigede
omkostninger.
Det er et krav, at der er egenfinansiering til projektet fra støttemodtageren8. Der vil
derfor i ansøgningen skulle redegøres for dette for at kunne gennemføre projektet i
henhold til de støtteberettigede udgifter. Dette fremgår således af udvælgelseskriterie
3 i ansøgningsskemaet nedenfor.
I IPCEI-retningslinjerne defineres finansieringsbehov som forskellen mellem de
positive og negative pengestrømme i investeringens levetid tilbagediskonteret til deres
aktuelle værdi på grundlag af en hensigtsmæssig diskonteringsfaktor, der afspejler
hvilket afkast, der er nødvendigt for, at støttemodtageren kan gennemføre projektet,
navnlig i lyset af de involverede risici9.
Ansøger skal angive den ansøgte støtteprocent i det vedlagte budgetskema, som skal
vedlægges ansøgningen. Afgørelse om støtteprocent vil ske ud fra en vurdering af
tilskyndelsesvirkningen af tilskuddet - dvs. ud fra en vurdering af det aktuelle
støttebehov for at projektet kan gennemføres.

3. Ansøgning og udvælgelseskriterier
3.1 Ansøgning
Ansøgningen skal udarbejdes på det af Erhvervsstyrelsen udarbejdede
ansøgningsskema og budgetskema. Det samlede ansøgningsmateriale skal indeholde
oplysninger om ansøger, projektbeskrivelse, budget/finansiering mv. Der henvises til
ansøgningsskemaet og budgetskemaet.

8
9
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3.2 Udvælgelseskriterier
Ved vurderingen af ansøgninger lægger Erhvervsstyrelsen vægt på den generelle
kvalitet af ansøgningen i form af at være velunderbygget for alle væsentlige aspekter,
der indgår i de fem overordnede kriterier i form af delkriterier.
Følgende udvælgelseskriterier vil blive anvendt:
Kriterium

Delkriterier

1. Projektets
bidrag til
opfyldelse af
IPCEI-kriterier

 Det vil indgå i vurderingen, at det er sandsynliggjort, at projektet som delprojekt i et
vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse kan bidrage til opfyldelsen af kriterierne for
støtteberettigelse (afsnit 3, punkt 11-24) i IPCEI-retningslinjerne10, herunder særligt
punkt 13-19, 22, 23 og 24.
Afsnit 3, punkt 11-24, I IPCEI-retningslinjerne er indsat herunder:
3. KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE
11. Følgende kriterier ligger til grund for fastlæggelsen af, om et projekt er omfattet
af traktatens artikel 107, stk. 3, litra b):
3.1 Projektdefinition
12. Den påtænkte støtte vedrører ét projekt, der er veldefineret for så vidt angår
mål og vilkår for gennemførelsen, herunder deltagere og finansiering (8).
13. Kommissionen kan også betragte et »integreret projekt«, dvs. en gruppe
individuelle projekter, der indgår i en fælles struktur, en fælles køreplan eller
et fælles program, der har samme mål og bygger på en kohærent systemisk
tilgang, som støtteberettiget. De enkelte dele af det integrerede projekt kan
relatere til forskellige niveauer i forsyningskæden, men skal være
komplementære og være en forudsætning for, at det vigtige fælleseuropæiske
mål kan opfyldes. (9)
3.2 Fælleseuropæisk interesse
3.2.1 Generelle kumulative kriterier
14. Projektet skal på en konkret, klar og identificerbar måde bidrage til et eller flere
EU-mål og skal have en væsentlig indflydelse på EU's konkurrencedygtighed,
på bæredygtig vækst, på sociale udfordringer eller på værdiskabelsen i hele EU.
15. Projektet skal repræsentere et væsentligt bidrag til EU's mål, f.eks. ved at være
af afgørende betydning for Europa 2020-strategien, det europæiske
forskningsrum, den europæiske strategi for centrale støtteteknologier (10),
Europas energistrategi (11), rammen for klima- og energipolitikkerne frem til
2030 (12), den europæiske strategi for energiforsyningssikkerhed (13), Europas
elektronikstrategi, det transeuropæiske transport- og energinet, Unionens
flagskibsinitiativer, såsom Innovation i EU (14), den digitale dagsorden for
Europa (15), et ressourceeffektivt Europa (16) eller den integrerede
industripolitik for en globaliseret verden (17).
16. Projektet skal normalt involvere mere end én medlemsstat (18), og dets fordele
må ikke være begrænset til de medlemsstater, der finansierer det, men skal

10
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komme en væsentlig del af EU til gode. Fordelene ved projektet skal være klart
fastlagt på en konkret og identificerbar måde (19).
17. Fordelene ved projektet må ikke være begrænset til de pågældende
virksomheder eller den pågældende sektor, men skal være af bredere relevans
og anvendelse for EU's økonomi eller samfund ved hjælp af positive
afsmittende virkninger, som er klart defineret på en konkret og identificerbar
måde (f.eks. ved at have systemiske virkninger på flere niveauer af værdikæden
eller på markeder i forgående eller efterfølgende omsætningsled eller have
alternative anvendelsesmuligheder i andre sektorer eller føre til modalskift).
18. Projektet skal indebære samfinansiering fra støttemodtageren.
19. Projektet skal respektere princippet om udfasning af miljøskadelige subsidier,
jf. køreplanen til et ressourceeffektivt Europa (20) og adskillige
rådskonklusioner (21).
3.2.2 Generelle positive indikatorer
20. Ud over de kumulative kriterier i punkt 3.2.1. vil Kommissionen være mere
positivt indstillet, hvis
a) projektet er udformet således, at det er muligt for alle interesserede
medlemsstater at deltage under hensyntagen til projektets type, målene
med det og finansieringsbehovet
b) udformningen af projektet involverer Kommissionen eller et andet
juridisk organ, som Kommissionens har delegeret sine beføjelser til,
f.eks. Den Europæiske Investeringsbank
c) udvælgelsen af projektet involverer Kommissionen eller et andet juridisk
organ, som Kommissionen har delegeret sine beføjelser til, forudsat at
dette organ til dette formål fungerer som gennemførelsesstruktur
d) projektets forvaltningsstruktur involverer Kommissionen — eller et andet
juridisk organ, som Kommissionens har delegeret sine beføjelser til — og
flere medlemsstater
e) projekter involverer væsentlige samarbejdsrelationer hvad angår antal
partnere, organisationer fra forskellige involverede sektorer eller
virksomheder af forskellig størrelse
f) projektet indebærer samfinansiering fra en EU-fond (22).
3.2.3 Særlige kriterier
21. F&U&I-projekter skal være af væsentlig innovativ natur eller give en væsentlig
værditilvækst med hensyn til F&U&I set i lyset af den pågældende sektor.
22. Projekter, der indebærer industriel anvendelse, skal gøre det muligt at udvikle
et nyt produkt eller en ny tjeneste med højt forsknings- eller innovationsindhold
og/eller at indføre en fundamentalt innovativ produktionsproces.
Regelmæssige ajourføringer uden en innovativ dimension af eksisterende
faciliteter og udvikling af nye versioner af eksisterende produkter kan ikke
regnes for vigtige projekter.
23. Miljø-, energi- eller transportprojekter skal enten være af stor betydning for
EU's miljøstrategi, energistrategi, herunder energiforsyningssikkerhed, eller
transportstrategi eller bidrage væsentligt til det indre marked, herunder, men
ikke begrænset til disse specifikke sektorer.
3.3 Projektets betydning
24. Et projekt skal for at kunne betegnes som et vigtigt projekt have stor kvantitativ
eller kvalitativ betydning. Det skal enten være særligt stort i størrelse eller
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anvendelse og/eller indebære en meget betydelig teknologisk eller finansiel
risiko.

(8) To eller flere FoU-projekter skal betragtes som ét projekt, hvis de ikke kan adskilles klart fra hinanden,
og især hvis der ikke er nogen sandsynlighed for, at de uafhængigt af hinanden vil få teknologisk succes.
Støtte til et projekt, som blot fører til en ændring af projektets placering i EU uden at ændre dets art, størrelse
eller omfang, vil ikke blive betragtet som foreneligt med det indre marked.
(9) I det følgende omtales et individuelt projekt og et integreret projekt som »projekt«.
(10) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget — »En europæisk strategi for centrale støtteteknologier — En bro til vækst og
job«, COM(2012) 341 final af 26.6.2012.
(11) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget — »Energi 2020 — en strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sikker
energi« — KOM(2010) 639 endelig.
(12) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget — »Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030« —
COM(2014) 15 final.
(13)
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet »Europæisk strategi for
energiforsyningssikkerhed«, COM(2014) 330 final.
(14) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget — »Flagskibsinitiativ — Innovation i EU«, KOM(2010) 546 endelig af
6.10.2010.
(15) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget — »En digital dagsorden for Europa«, KOM(2010) 245 endelig af 26.8.2010.
(16) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget — »Europe 2020 — Flagskibsinitiativ — Et ressourceeffektivt Europa under
Europa 2020-strategien«, KOM(2011) 21 af 26.1.2011.
(17) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget, »En integreret industripolitik for en globaliseret verden — Fokus på
konkurrenceevne og bæredygtighed«, KOM(2010) 614 endelig/2 af 28.10.2010.
(18) Med undtagelse af indbyrdes forbundne forskningsinfrastrukturer og TEN-T-projekter, der er af
grundlæggende tværnational betydning, fordi de er en del af et fysisk forbundet tværnationalt netværk eller
er væsentlige for at øge trafikstyringen på tværs af grænser eller interoperabiliteten.
(19) Det forhold, at projektet udføres af virksomheder i forskellige lande, eller at forskningsinfrastrukturen
efterfølgende benyttes af virksomheder, der er etableret i forskellige medlemsstater, er ikke tilstrækkeligt
til, at et projekt kan betragtes som et vigtigt projekt. Domstolen har stadfæstet Kommissionens politik om
at gå ud fra, at et projekt kan betragtes som værende af fælleseuropæisk interesse, jf. artikel 107, stk. 3, litra
b), når det udgør en del af et transnationalt europæisk program, hvortil en række medlemsstaters regeringer
yder støtte i fællesskab, eller når det skyldes en række medlemsstaters fælles indsats for at bekæmpe en
fælles trussel. Forenede sager 62/87 og 72/87, Exécutif régional wallon og SA Glaverbel mod
Kommissionen, Sml. 1988, s. 1573, præmis 22.
(20) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale
Udvalg og Regionsudvalget — »Køreplan til et ressourceeffektivt Europa«, KOM(2011) 571 endelig af
20.9.2011.
(21) F.eks. i Det Europæiske Råds konklusioner fra den 23. maj 2013, hvori det bekræftes, at der er behov
for at udfase subsidier, der skader miljøet eller økonomien, herunder til fossile brændstoffer, for at fremme
investeringer i ny og intelligent energiinfrastruktur.
(22) EU-finansiering, der forvaltes centralt af de institutioner, forvaltningsorganer, fællesforetagender eller
andre organer i EU, som ikke er direkte eller indirekte under medlemsstatens kontrol, udgør ikke statsstøtte.

2. Projektets fokus
og effekt

 Det vil indgå i vurderingen, at projektet fokuserer på at fremme udviklingen og
implementeringen af vedvarende brint, der kan bidrage til at indfri Danmarks og EU’s
klimamål11 for 2030, samt understøtte den langsigtede omstilling til klimaneutralitet i
2050.
 Det vil indgå i vurderingen, at projektet er karakteriseret ved høj teknologisk modenhed
og bidrager til substantiel skalering af PtX-teknologier med henblik på kommerciel
anvendelse og markedsbaseret udrulning.

EU’s brintstrategi og European Green Deal, herunder klimaneutralitet og udviklingen af et
europæisk brintmarked.
11
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 Det vil indgå i vurderingen, at projektet bidrager til at indfri missionen Grønne
brændstoffer til transport og industri (Power-to-x mv.) i regeringens forskningsstrategi
om fremtidens grønne løsninger 12. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til:
o Løsninger til at lave nye grønne brændstoffer. Det kan for eksempel ske ved at
omdanne strøm fra vedvarende energi til produkter, der kan anvendes til at
reducere udledningerne fra dele af transport- og industrisektoren, hvor der ikke
eksisterer omkostningseffektive alternativer til fossil energi.
o Løsninger der fokuserer på, hvordan Power-to-X-teknologi kan integreres i det
samlede energisystem, f.eks. med varmesektoren.
o Løsninger der bygger på danske erhvervsstyrker inden for grøn energiteknologi,
maritime erhverv, transport og logistik, kemikalier mv., der giver mulighed for at
opbygge partnerskaber, som kan dække hele Power-to-X-værdikæden.
 Det vil indgå i vurderingen, at projektet kan bidrage til at fremme konkurrencedygtige og
omkostningseffektive løsninger indenfor brintområdet.
 Det vil indgå i vurderingen, at projektet efter støtteperiodens ophør fortsat kan gøre
nytte.
3. Projektets
budget og
finansiering

 Det vil indgå i vurderingen, at der er redegjort klart for projektets økonomi, herunder:
o Projektets budget og den samlede plan for finansiering.
o Forudsætninger for alle centrale budgetposter.
o Finansieringsbehov inklusiv en opgørelse over de omkostninger, der ansøges om
tilskud til at få dækket, i henhold til Kommissionens definition af støtteberettigede
omkostninger.
o Størrelsen på eventuel anden finansiering, herunder anden offentlig finansiering
og/eller EU-finansiering, og hvorfra denne stammer samt hvilke omkostninger
denne dækker.
 Det vil indgå i vurderingen, hvor stor en andel egenfinansieringen udgør af den samlede
finansiering.
 Det vil indgå i vurderingen, at det er sandsynliggjort, at projektet har den nødvendige
soliditet og likviditet for at kunne gennemføres, og at den samlede plan for finansieringen
er realiserbar.

4. Projektets
organisering

 Det vil indgå i vurderingen, at der er redegjort klart for ansøgers faglige, organisatoriske
og finansielle styrke med henblik på at sikre den nødvendige robusthed ved
gennemførelsen af det ansøgte projekt som delprojekt i et vigtigt projekt af
fælleseuropæisk interesse.
 Det vil indgå i vurderingen, at det er sandsynliggjort, at ansøger har de nødvendige
juridiske og økonomiske kompetencer til at gennemføre statsstøtteprocessen.
 Det vil indgå i vurderingen, at er er redegjort klart for de deltagende ressourcepersoners
kompetencer, herunder projektledelseskompetence og de medvirkende virksomheders
relevante erfaringsområder.
 Det vil indgå i vurderingen, at er er redegjort klart for, at der deltager flere led i
værdikæden af relevante aktører for at medvirke til at sikre gennemførelsen af det
ansøgte projekt i henhold til dets formål og for at medvirke til at fremme udbredelse af
tilsvarende teknologiløsninger efter projektets afslutning.

Fremtidens grønne løsninger - Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation
(Link)
12
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5. Projektets
struktur,
realisering og
gennemførlighed

 Det vil indgå i vurderingen, at projektets indhold, struktur og tidsplan er beskrevet i et
klart og forståeligt sprog uden brug af forkortelser.
 Det vil indgå i vurderingen, at gennemførelsen af projektet er tilrettelagt i arbejdspakker
med angivelse af et passende antal relevante milepæle.
 Det vil indgå i vurderingen, at der er redegjort klar for projektets tidsplan, herunder
tidsplan for indhentning af nødvendige tilladelser og lokale plangrundlag.
 Det vil indgå i vurderingen, at det er sandsynliggjort, at projektet ikke vil blive gennemført
i den ansøgte version – enten slet ikke eller i en betydeligt svækket version, hvis der
ikke opnås støtte.
 Det vil indgå i vurderingen, at der er redegjort klart for, at projektet kan gennemføres
inden for de gældende rammebetingelser og lovgivning for køb og salg af el og energi,
energiafgifter mv. eller inden for vedtagne eller forventede, men endnu ikke
implementerede ændringer heraf.
 Det vil indgå i vurderingen, at der er redegjort klart for, at projektet kan opnå de
nødvendige fysiske etableringstilladelser som bygge- og miljøgodkendelser mv. indenfor
en rimelig tidshorisont.
 Det vil indgå i vurderingen, at der er redegjort klart for, hvordan projektets resultater
bliver opsamlet og offentligt formidlet med den nødvendige impact.

4. Generelle informationer
4.1 Hvem kan søge?
Støtte kan søges af den eller de juridiske personer, der er registreret i Det Centrale
Virksomhedsregistrer, og som er ansvarlige for projektets gennemførelse og økonomi.
I tilfælde af, at et projekt involverer flere parter, bedes disse parter gå sammen i en
fælles ansøgning, hvori der angives en hovedansøger, der formelt indgiver
ansøgningen og som er projektets kontaktperson.

4.2 Sprog
Ansøgningsmaterialet kan udfyldes på dansk eller engelsk bortset
resumé/summary i ansøgningsskemaet, som skal udfyldes på begge sprog.

fra

4.3 Evaluering af ansøgninger
Erhvervsstyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristens udløb.
Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål i forbindelse med konkrete ansøgninger, kan
ansøger blive anmodet om yderligere oplysninger såfremt det vurderes, at dette ikke
er diskriminerende i forhold til andre ansøgere. Dette i form af et møde eller yderligere
skriftlig information.
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4.4 Forventet proces og tidsplan
Nedenstående er baseret på den tidsplan, som de organiserende medlemsstater har
fremlagt. Den er derfor alene tentativ og med stort forbehold for, at forskydninger
sandsynligvis vil finde sted.
Det forventes, at afgørelse om udvælgelse til at indgå som de danske projekter i en
fælleseuropæiske statsstøtteanmeldelse om at etablere et IPCEI på brint vil kunne
meddeles ansøgere slut april 2021. Udarbejdelsen af statsstøtteanmeldelsen,
herunder præanmeldelsen og den endelige anmeldelse, forventes på nuværende
tidspunkt at løbe fra maj 2021 frem til og med december 2021.
På nuværende tidspunkt er det forventningen, at Kommissionen vil kunne træffe
afgørelse om eventuel godkendelse af statsstøtteanmeldelsen i januar/februar 2022.
Herefter træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om hvorvidt ansøgere, der er blevet
udvalgt til at indgå i statsstøtteanmeldelsen, får tilsagn eller afslag på støtte, hvorefter
udmøntningen af statsstøtte og implementeringen af projekterne forventes fra februar
2022.

4.5 Hvis der opnås tilsagn om støtte
Tilsagn og aftale
Ansøgere, der får et tilsagn om støtte, skal underskrive en accept af tilsagnet og
vilkårene forbundet med tilsagnet.
I tilsagnsskrivelsen angives blandt andet vilkår for tilskud eller garanti, herunder den
maksimale størrelse af tilskud eller garanti, bevillingsperioden, vilkår om bortfald af
tilskud krav til videregivelse af relevante evalueringsdata og resultater. Tilsagnet kan
indeholde betingelser om, at dele af tilskuddet eller garantien er betinget af, at der
findes yderligere midler.
Dertil skal der for opnåelse af tilsagn indgås en aftale, der fastsætter nærmere vilkår
og forpligtelser for projektets gennemførelse.
Udbetaling af tilskud
Støtte i form af tilskud udbetales forskudsvis med vilkår om, at aktiviteternes endelige
afregning efterfølgende kan godkendes. Rammerne for udbetalingen vil blive reguleret
i tilsagnet om tildeling af støtte. Alene faktiske bogførte, godkendte og betalte
støtteberettigede omkostninger kan godkendes i den endelige afregning. Støtte i form
af tilskud udbetales til støttemodtagers NemKonto.
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Løbende rapportering om status
Støttemodtager skal halvårligt sende en statusrapport til Erhvervsstyrelsen efter
nærmere anvisning fastsat i den indgåede aftale.
Statusrapporten skal som minimum indeholde: 1) Status for projektets gennemførelse
i den pågældende periode samt angivelse af, hvordan projektet gennemføres i henhold
til det accepterede tilsagn og den indgåede aftale, samt 2) status på projektets
økonomi, herunder en specificeret regnskabsoversigt for de faktiske bogførte,
godkendte og betalte støtteberettigede omkostninger i den pågældende periode, som
er i overensstemmelse med det godkendte budgets specifikationer, medmindre andet
aftales med Erhvervsstyrelsen. Regnskabsoversigt i statusrapporter skal revideres
efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sendes sammen med tilsagnet til
støttemodtager.
Erhvervsstyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode støttemodtager eller
dennes eventuelle revisor om supplerende oplysninger om projektets forløb og kræve
samtlige regnskabsbilag indsendt til gennemsyn.
Afslutning af projekter
Til brug for en vurdering af aktiviteterne samt effekten af de støttede foranstaltninger
skal støttemodtager ved afslutningen af projektet afgive en slutrapport til
Erhvervsstyrelsen om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger efter
anvisning fra styrelsen.
Slutrapporten skal, efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen fastsat i den
indgåede aftale dokumentere, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede
tilsagn og være styrelsen i hænde senest tre måneder efter afslutningen af projektet.
Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Ansøger skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer
i de forudsætninger, der lå til grund for udvælgelsen af projektet, tilsagnet om støtte
eller den indgåede aftale, eller hvis de vilkår, hvorpå støtten er givet og som er fastsat
i tilsagnet og den indgåede aftale, ikke vil kunne overholdes.
Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt ændringerne i projektet er så
væsentlige, at udvælgelsen af projektet eller tilsagn om støtte helt eller delvist skal
tilbagekaldes, eller at projektet kan fortsætte med eller uden ændringer.
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