Afgrænsning af et projekt og faseopdeling
Man kan til en vis grænse faseopdele sit projekt, og på den måde opnå en større støtte, men der er en
grænse for hvad der er tilladt.
Hver ansøgning (altså fase) behandles individuelt, og skal kunne eksistere i sin egen ret. Det vil sige, at man
skal argumentere for hver fase for sig, og hver fase skal bidrage med noget nyt.
Her er nogle eksempler på hvordan man kan faseopdele projekter:

Flere projekter samtidigt:
Projekt 1:

I dette eksempel har én virksomhed flere
projekter på samme tid. Projekterne er
uafhængige, og hvert projekt kan leve videre
selvom de andre stoppes.

Projekt 2:

Hvert projekt har sin egen beløbsgrænse, og
der kan søges fuld støtte til hvert projekt.
Hvert projekt behandles individuelt.

Virksomhed

Faseopdelt projekt:
Virksomheden vil udvikle et produkt, etablere en fabrik og markedsføre produktet.
Prototype

Projektering

Etablering af
fabrik

Markedsføring

Hver fase skubber virksomheden videre, og hver fase leverer sit eget produkt.
Derfor kan der søges det fulde støttebeløb til hver fase, men hver fase behandles individuelt.

Parallel opdeling af projekt:
Virksomheden ønsker at dele en fase op i flere ansøgninger, eventuelt tidsforskudt. Det kunne f.eks. være
at man har fået en mulighed for at indkøbe maskineri og inventar, som ikke kan vente på at bygningen er
lavet.

Prototype

Projektering

Etablering af
fabrik, del 1

Etablering af
fabrik, del 2

Markedsføring

I dette tilfælde vil etableringsfasen blive delt op i to separate ansøgninger. Da der er tale om den samme
fase, gælder beløbsgrænsen for hele etableringen og ikke for hver ansøgning. Man kan ikke søge til
forskellige ordninger for samme fase.
Det som er afgørende i dette eksempel, er at de to dele er gensidigt afhængige, og derfor ikke kan eksistere
i sin egen ret. Andre eksempler på sådan gensidig afhængighed, er:
•
•
•

’Indkøb af en maskine’ og ’forsendelse af maskinen’
’Indkøb af delene til en maskine’ og ’samling af delene’
’Indkøb af båd uden motor’ og ’indkøb af motor’

I disse tilfælde kan to ansøgninger til samme pulje dele beløbsgrænsen imellem sig.

