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Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, 

regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af 

tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Social-

fond Plus Fonden for Retfærdig Omstilling 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, 

revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den 

Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden 

for Retfærdig Omstilling i høring. 

 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet 

senest: 

 

Torsdag den 13. januar 2022 kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silke-

borg eller på mail til: Josva Ervill (joserv@erst.dk) eller Janus Lund Lo-

dahl (janlod@erst.dk). 

 

Baggrund for og hovedindhold af udkast til bekendtgørelse 

 
Den 1. januar 2022 træder lov om ændring af lov om administration af 

tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 

og lov om erhvervsfremme i kraft. 

 

Med lovændringen fastlægges der et fælles administrationsgrundlag for 

tilskud til Danmark fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, 

Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling for 

programperioden 2021-2027. Loven skal skabe rammerne om en effektiv 

udmøntning af EU’s fondsmidler i Danmark med henblik på at understøtte 

og fremme gode vilkår for at udvikle og drive virksomhed i hele Danmark. 

Loven fastsætter blandt andet indstillingsretten til midlerne, herunder 

blandt andet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses fortsatte udmøntning 

af midler fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Social-

fond Plus inden for strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats. 

 

Udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og 

kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske 

Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig 

Omstilling er en konsekvens af de nye forordninger for reguleringen af 

mailto:joserv@erst.dk


 2/2 

 

 

EU-fondene og lovændringen, hvorefter administrationen af tilskud fra 

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus til-

passes den nye programperiode 2021-2027. Den nye bekendtgørelse skal 

således erstatte bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberetti-

gelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af 

tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. 

 

I udkastet til bekendtgørelse fastsættes der nærmere regler for udbetaling 

af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond 

Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling. Bekendtgørelsen viderefører 

gældende ret med de tilpasninger, som de nye forordninger og lovændrin-

gen nødvendiggør samt introducere enkelte forenklinger i forhold til ek-

sisterende regelgrundlag. Derudover fastsættes med udkastet, at reglerne 

også skal gælde for udbetalinger fra Fonden for Retfærdig Omstilling.  

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. februar 2022. 

 

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Hørings-

portalen.  

 

Der vedlægges en kopi af høringslisten til orientering. 

 

Hvis I har spørgsmål 

 

I er velkomne til at henvende jer til nedenstående kontaktperson med 

spørgsmål:  

 

• Josva Ervill (joserv@erst.dk) eller på telefon: 35 29 14 42 

• Janus Lund Lodahl (janlod@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 05 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Josva Ervill 

Erhvervsstyrelsen 
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