Eksempel på beregning af de minimis-støtte
-

Krav i forordningen:

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 de
minimis-reglerne. Du kan læse nærmere om statsstøttereglerne i ”Vejledning til
projektbudget” og i projektets vilkår for modtagere af tilskud fra Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler. Du kan læse mere om de
minimis-støtte i Statsstøttehåndbogen fra s. 83: https://em.dk/media/11922/01-12statsstttehndbog-2017docx.pdf
Statsstøtte under de minimis-reglerne betyder, at en virksomhed kan modtage støtte på op til
200.000 EUR i en periode på tre regnskabsår. Det medfører, at en virksomhed godt kan
modtage flere mindre beløb, men det samlede beløb må aldrig overstige beløbsgrænsen for
de minimis-støtte.
Det er virksomhedens eget ansvar at kontrollere de beløb, som denne har modtaget i form af
de minimis-støtte, så de minimis-tærsklen på 200.000 EUR pr. virksomhed over 3 regnskabsår
ikke overskrides.
Både små og store virksomheder kan modtage de minimis-støtte.
Støtten kan have form af betaling af et beløb til virksomheden eller form af gratis eller
forholdsvis billige ydelser, der skal omregnes til en kontantværdi. Husk at al offentlig støtte er
omfattet af statsstøttereglerne, dvs. EU-medfinansiering, statslig medfinansiering samt
medfinansiering fra kommunerne og offentliglignende institutioner.
I forbindelse med projektet skal I udarbejde et statsstøtteregnskab for hver enkelt
virksomhed, som får tildelt statsstøtte i projektet.
Vi har forsøgt at vise, hvordan man kan beregne statsstøtten gennem nedenstående
eksempel.
Eksempel:
Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses call om ’Digitalisering’ kan operatører søge op
til 25 mio. kr. til en landsdækkende digitaliseringsindsats for ledere og nøglemedarbejdere i
små og mellemstore virksomheder.
I nedenstående eksempel har en operatør fået tilsagn til sit projekt, som vedrører
kompetenceudvikling inden for digitalisering. Operatøren vil arbejde med opkvalificering af
personalet i kiropraktorvirksomheder inden for digitalisering. Operatøren står for
projektadministration og rekruttering af 20 kiropraktorvirksomheder. Derudover vil en
ekstern konsulent undervise de deltagende virksomheder på de nye trends indenfor
digitalisering af deres praksis på 4 workshops. Projektet får tilsagn på op til 1.000.000 kr.
Udgifts- og finansieringssammensætning er som følge:

Budget Udgifter:

Aktiviteter:

Projektarbejde,
faktisk løn:

Administration af
projekt:

500.000 kr.

0 kr.

Rekruttering af
virksomheder /
iværksættere:

150.000 kr.

0 kr.

Udvikl. af
rådgivningsforløb:

250.000 kr.

250.000 kr.

Rådgivningsforløb:

100.000 kr.

100.000 kr.

I alt: 1.000.000 kr.
770.000 kr.

I alt 350.000 kr.
770.000 kr.

I alt: 770.000 kr.
50.000 kr.

I alt: 770.000 kr.
0 kr.

180.000 kr.

0 kr.

2.000.000 kr.

1.120.000 kr.

Ekstern
konsulentbistand:

Undervisning:

Revision:

Revision af projektet:

(Udokumenterede
18 pct. overhead af
de direkte
lønomkostninger)

Dækning af øvrige
omkostninger

Beløb:

I alt:

Finansiering:
Tilskud fra
decentrale
erhvervsfremmemidl
er (DEMmedfinansiering):
Kontant privat
finansiering:
Kontant offentlig
finansiering:
Egenfinansiering
privat:
Egenfinansiering
offentlig:

De minimis støtte i
alt:

Beløb

1.000.000 kr.
250.000 kr.
500.000 kr.
250.000 kr.
0 kr.

Statsstøtte til operatøren:
Operatøren har til opgave at administrere og implementere projektet, og disse aktiviteter
udgør normalt ikke statsstøtte. Dog er der altid tale om en konkret vurdering. I nærværende
eksempel anses administration og rekruttering ikke for at være økonomisk aktivitet, hvorfor
udgifterne hertil ikke indgår i statsstøtteberegningen.
Operatøren modtager imidlertid offentlige midler til udviklingen af et digitalt
kompetenceforløb for kiropraktorer. Lignende forløb udbydes på det private marked.
Operatøren har ingen egenfinansiering i projektet, hvorfor der opnås en økonomisk fordel på
250.000 kr. Udover operatøren opnår de deltagende kiropraktor virksomheder også en fordel
ved udviklingen af dette forløb. På baggrund af en konkret omkostningsallokering eller anden
rimelig fordelingsnøgle vurderes det, at 50 % af fordelen tilfalder de deltagende kiropraktorer.
De minimis-støtten til udvikling af kompetenceforløbet vurderes at være 125.000 kr. til
operatøren og 125.000 kr. til de 20 deltagende virksomheder.
I dette konkrete projekt bliver det udokumenterede tillæg på 18 % (øvrige omkostninger) ikke
anvendt til aktiviteter, der har karakter af statsstøtte.
Operatørens samlede statsstøttebeløb bliver derfor 125.000 kr.
Statsstøtte til de deltagende virksomheder (de 20 kiropraktorer):
De deltagende virksomheder opnår en økonomisk fordel ved at deltage i
kompetenceforløbene. Dette gælder både for forløbet hos operatøren og den eksterne
konsulent, som forestår noget af kompetenceforløbet.
For de aktiviteter, der gennemføres af operatøren, løber støtten på 125.000 kr. for
udviklingen og 100.000 kr. for undervisningen videre til de deltagende virksomheder.
Samtidigt opnår kiropraktorerne en økonomisk fordel på 770.000 kr. for de aktiviteter, som
gennemføres af den eksterne konsulent, da dette ellers ville være en ydelse, som de
deltagende virksomheder skulle købe på markedsvilkår. Kiropraktorerne opnår dermed en
samlet fordel på (125.000 + 100.000 + 770.000) 995.000 kr.
Da der i dette konkrete eksempel er krav til de deltagende virksomheder om kontant
egenfinansiering på 250.000 kr. (eksemplet forudsætter, at de deltagende virksomheder
betaler en lige stor andel for forløbet 250.000 / 20 =12.500 kr.) fratrækkes dette den samlede
fordel, hvorfor de opnår en samlet fordel på (995.000 – 250.000) 745.000 kr.
Da der i nærværende eksempel er 20 kiropraktorer, der deltager i kompetenceforløbet, og da
det konkret vurderes, at de deltagende kiropraktorer opnår samme fordel ved ensartede
forløb, udgør den samlede statsstøtte pr. virksomhed (745.000 / 20) 37.250 kr.

Statsstøtteopgørelse for operatøren:
Udvikling af rådgivningsforløb = 125.000 kr.
Statsstøtte for de deltagende virksomheder:

Udvikling af rådgivningsforløb (125.000 kr.) + undervisning operatøren (100.000 kr.) +
rådgivning ekstern konsulent (770.000 kr.) fratrukket egenfinansiering (250.000) = de
minimis-støtten (745.000 kr.)
745.000 / 20 = 37.250 kr.

