Beløbsgrænser for erhvervsfremmepuljer
Maksimale støttebeløb, mm.
Produktudvikling
BEK § 1, LOV § 9, stk. 2
Der kan ydes støtte med et beløb på maksimalt 300.000 kr.
Støtten kan maksimalt udgøre 50 % af de dokumenterede udgifter i henhold til projektbeskrivelsen.
Eksportstøtte
Refusion af det fulde beløb dog maksimalt 100.000 kr.
På 3 år kan der højst gives 2 tilsagn om støtte til samme person eller selskab.

BEK §§ 3 – 4

Klippekort
BEK §§ 6 – 7
Ved bevilling betales af ansøger direkte til leverandør, det afregnede refunderes til ansøger, dog
maksimalt 25.000 kr.
På 3 år kan der højst gives 2 tilsagn om støtte til samme person eller selskab.

Fødevarer, is- og vand
BEK §§ 9 – 10
Der kan ydes støtte med et beløb på maksimalt 300.000 kr.
Støtten kan maksimalt udgøre 50 % af de dokumenterede udgifter i henhold til projektbeskrivelsen.
Turisme
BEK §§ 12 - 13
Der kan ydes støtte med et beløb på maksimalt 300.000 kr.
Støtten kan maksimalt udgøre 50 % af de dokumenterede udgifter i henhold til projektbeskrivelsen.
Mikrolån
Lov om mikrolån
Lånebeløb er imellem 20.000 og 100.000 kr.
Udviklingsomkostninger dækkes med op til 75 %, eller 25 % i kombination med
produktudviklingsstøtte, driftsomkostninger dækkes med op til 50 %.
Mikrolån er forbeholdt små virksomheder, fortrinsvist i yderdistrikter.

Kriterier for støtteberettigelse
Gæld til det offentlige
LOV § 8, stk. 2
Der kan ikke gives støtte hvis ansøgeren eller ledende personer i direktionen eller bestyrelsen har
’væsentligt gæld’ til det offentlige. Der tænkes her alene på forfalden gæld, og derfor ikke et eventuelt
studielån, huslån, eller andet med en fast afdragsordning. Garantier og lån stillet af offentlige
investeringsselskaber tæller ligeledes heller ikke med.
Op til 50.000 kr.

Anses ikke som væsentligt.

50.000 – 100.000 kr.

Anses ikke som væsentligt, såfremt der er indgået en aftale om håndteringen
heraf.

Mere end 100.000 kr.

Anses som væsentligt, med mindre helt særlige forhold gælder.

Maksimale beløb-satser
Egen løn
Minimum 100 kr/time, maksimum 300 kr/time.

Vejledningen

Lønniveau beregnes således:
”Skattepligtig indkomst” på den seneste slutopgørelse fra skattevæsenet, divideret med 1880 timer.
f.eks. 257.876 kr / 1880 timer = 137,17 kr/time.
Hvis beløbet er mindre end 100 kr/time, eller hvis der ikke er vedlagt slutopgørelse, bruges 100 kr/time.
Hvis beløbet er dokumenteret til mere end 300 kr/time, bruges 300 kr/time.
Dagpenge og forplejning
Forplejning er ikke støtteberettiget udover gennem dagpenge.
Takst: 335 kr. pr døgn.
Rejser
Man skal rejse på billigste klasse, f.eks. restriktiv økonomi klasse.
Hvis helt særlige forhold nødvendiggør andre rejseformer, skal dette fremgå af ansøgningen.
Bevillingsudvalget forbeholder sig ret til, kun at udbetale det beløb som svarer til billigste klasse, hvis
rejsen endte med at måtte gennemføres på anden vis.
Indlogering
Man skal bruge billigste mulighed.
Hvis helt særlige forhold nødvendiggør andet, skal dette fremgå af ansøgningen.
Bevillingsudvalget forbeholder sig ret til, kun at udbetale det beløb som svarer til billigste mulighed, hvis
opholdet endte med at måtte gennemføres på anden vis.
Der gives ikke kompensation i forbindelse med privat indkvartering.

