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Høring om ”Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden, Social-

fonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027” 

 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til Støtteberettigelsesregler for Regio-

nalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027. 

Udkastet sendes hermed i høring. 

 

Hvis I har bemærkninger til udkastet, skal I sende dem til os senest: 

 

Mandag den 24. januar 2022 

 

I skal sendes jeres høringssvar til fuldmægtig Janus Lund Lodahl på jan-

lod@erst.dk og teamleder Stine Nylev på stinyl@erst.dk. 

 

Baggrund for udkastet til støtteberettigelsesregler 

I forbindelse med den nye programperiode er der trådt en række nye forordninger 

i kraft, som regulerer bl.a. støtteberettigelse. Derudover har Erhvervsstyrelsen 

den 17. november 2021 sendt udkast til programmer for Regionalfonden og So-

cialfonden Plus 2021-2027 i høring og har den 15. og 16. december sendt udkast 

til regnskabsbekendtgørelse og udkast til administrationsbekendtgørelse i hø-

ring. Vi har derfor også behov for støtteberettigelsesregler, der understøtter de 

nye forordninger, programmer og bekendtgørelser. 

 

Erhvervsstyrelsen har en ambition om en 360 graders forenkling af det admini-

strative set up for EU-støttede projekter. Det gør vi for at alle kan fokusere endnu 

mere på at gøre en forskel for beskæftigelse og vækst. 

 

Vi vil derfor gøre det lettere at være operatør og mere simpelt at være virksom-

hed og økonomisk partner i et projekt. Også deltagere på Socialfond-Plus-pro-

jekter skal opleve mindre administration.  

 

Vi har derfor søgt at forenkle støtteberettigelsesreglerne markant, og gjort det 

mindre administrativt tungt at drive et fondsstøttet projekt. Sideløbende arbejder 

vi på at skabe en mere strømlinet kontrol, for at sikre hurtigere sagsbehandling 

og at forenkle de it-løsninger projekterne skal benytte sig af.  

 

De væsentligste forenklinger og ændringer i støtteberettigelsesreglerne er 

følgende: 

• Standardsatsen for løn forhøjes fra 250 kr. pr. time til 365 kr. pr. time. 

Den nye standardsats er beregnet på baggrund af løndata indberettet i 

projekter fra 2016-2020, og vil blive indeksreguleret én gang årligt. Un-

derholdssatsen videreføres uændret. 
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• Der åbnes mulighed for, at standardsats for løn kan kombineres med 

fuld- og deltidstilknytning. Samtidig vil det være muligt for den enkelte 

partner at have medarbejdere på både standardsats og faktisk løn. 

• Den tidligere model med ansættelseskontrakter for fuld- og deltidsan-

sættelse erstattes af en ny model med arbejdsbeskrivelser, der gør det 

mere simpelt for bl.a. ejer-ledede virksomheder at være med i projekter. 

• For medarbejdere, der timeregistrerer, skal der fremover anvendes stan-

dardsats. Det vil ikke være muligt at anvende faktisk løn for medarbej-

dere der timeregistrerer. Tilsvarende gør sig gældende for deltagere på 

Socialfond Plus-projekter. 

• Timeregistreringer skal ikke længere godkendes af en overordnet, men 

alene af medarbejderen/deltageren. Operatøren foretager derudover som 

hidtil en godkendelse af at timerne kan medtages i projektet, ved at de 

indrapporteres.  

• Kravet om revisorerklæring på elektroniske tidsregistreringssystemer 

fjernes, hvis systemet lever op til visse krav. 

• Den nugældende ordning med et udokumenteret tillæg på 18 pct. afskaf-

fes. I stedet anvendes fremover de modeller for udokumenterede tillæg 

der er beskrevet i forordningen. Der er - medmindre andet fremgår af 

annonceringsmaterialet - frit valg til at vælge hvilken model af de fire 

der er beskrevet i støtteberettigelsesreglerne man vil anvende. Der kan 

ikke skiftes model i løbet af projektperioden. 

• Der bliver flere direkte støtteberettigede udgifter, bl.a. rejser, kost og 

logi. Køb af bygninger og udgifter til køb af jord på visse betingelser 

bliver en støtteberettiget udgift. Man skal dog være opmærksom på, at 

der i medfør af de fondsspecifikke forordninger er udgifter der er ude-

lukket fra støtte. Disse er ikke oplistet i støtteberettigelsesreglerne, men 

der er henvist til forordningerne, så man der kan se listen. Der kan der-

udover i annonceringsmaterialet fastsættes begrænsninger, der kun gæl-

der for den konkrete ansøgningsrunde. 

• Kravet om additionalitet afskaffes. Det vil fortsat være et krav, at støtte 

ikke helt eller delvist kan anvendes til at fritage en økonomisk partner 

for sine sædvanlige udgifter eller udgifter i dennes daglige drift eller ak-

tiviteter. 

• Der åbnes op for, at en økonomisk partner kan skifte status til ekstern 

leverandør én gang i projektets levetid og med en karensperiode på seks 

måneder. 

• Bagatelgrænsen for, hvornår der skal indsendes dokumentation for mar-

kedsafsøgning, forhøjes fra 30.000 kr. til 50.000 kr. Der skal fortsat mar-

kedsafsøges ved alle indkøb. 

• Afsnittet om projektets finansiering er væsentligt udvidet for at skabe en 

bedre vejledning og overblik over, hvordan man kan sammensætte fi-

nansieringen af sit projekt.  

• Midtvejsevaluering vil fremover være obligatorisk for de fleste projek-

ter, og bliver en støtteberettiget udgift der afholdes af projektet på linje 

med revisionsudgiften. Tilsvarende vil gøre sig gældende for en eventuel 

slutevaluering. 

• Der åbnes op for en mere fleksibel og individuel tilrettelæggelse af ind-

samling af start- og slutoplysninger for deltagere på Socialfond Plus 
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projekter. Der vil senere blive udarbejdet en vejledning, der beskriver 

forskellige metoder til denne indsamling, herunder genbrug af allerede 

indsamlede data og dokumentationskrav i den forbindelse. 

• Afsnittet om informationsforpligtelsen er justeret, så det er tilpasset de 

nye regler i forordningerne, herunder at der fremover kan ske en finan-

siel korrektion ved manglende overholdelse af forpligtelsen. 

• Der er indsat et afsnit om muligheden for forskud. Det vil fremgå af til-

sagnet, om der i det konkrete tilfælde kan ske forskudsudbetaling og på 

hvilke vilkår det i givet fald kan ske. 

 

Udkastet indeholder, udover det ovenfor nævnte, en række ændringer, forenklin-

ger og tilføjelser, hvis der sammenlignes med de støtteberettigelsesregler, der er 

gældende for projekter i strukturfondsperioden 2014-2020. 

 

Bilag 1 og bilag 2 til udkastet til støtteberettigelsesregler er ikke vedlagt, idet 

regionalstøttekortet afventer Europa-Kommissionens godkendelse, og bilagene 

derfor ikke kan færdiggøres. Bilag 3 til udkastet til støtteberettigelsesregler er 

ligeledes ikke vedlagt, idet visse af de i bilaget omfattede bekendtgørelser m.v. 

endnu ikke er trådt i kraft da de aktuelt er i høring. 

 

I kan finde udkast til Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden, Socialfon-

den Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027 på Erhvervsstyrelsens 

hjemmeside for Regional Udvikling.  
 

Vi har vedlagt høringslisten til orientering. 

 

Hvis I har spørgsmål 

 

I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med 

spørgsmål: 

 

• Teamleder Stine Nylev: tlf. 35 29 17 95 eller stinyl@erst.dk. 

• Specialkonsulent Betina Bredvig Villadsen: tlf. 35 29 17 65 eller be-

brha@erst.dk.  

• Specialkonsulent Niransan Thavagnanam: tlf. 35 29 17 41 eller ni-

rath@erst.dk. 

• Fuldmægtig Janus Lund Lodahl: tlf. 35 29 17 05 eller janlod@erst.dk. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Stine Nylev 

Teamleder 
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