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jf. vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høring bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og 
Demonstrationsprogram 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til en revideret bekendtgørelse om Grønt  

Udviklings- og Demonstrationsprogram i høring. 

 

Bemærkninger sendes til MST@MST.DK cc LARAS@MST.DK senest den 28. 

august 2017 med angivelse af j.nr.: MST-116-00011.  

 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen.dk. Ved afgivelse af høringssvar 

gives der samtidig samtykke til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og 

kontaktoplysninger. 

 

Kort om de vigtigste ændringer: 

En række af ændringerne skyldes, at en del af GUDP Sekretariatet er flyttet fra 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (den tidligere NaturErhvervstyrelse) til 

Miljøstyrelsen. GUDP Sekretariatet udgør dog stadig en forvaltningsretlig enhed, 

selv om sekretariatet er placeret i to styrelser: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 

Augustenborg og Miljøstyrelsen i København. 

 

Herudover giver ændringerne af bekendtgørelsen mulighed for, at der kan gives 

tilskud til drift af netværk og klynger.  Dog kun til den juridiske person, der leder 

netværket. Se § 26. 

 

Den nye bekendtgørelse giver mulighed for, at brancheorganisationer m.v. kan 

sidestilles med små- og mellemstore virksomheder ved fastsættelse af 

tilskudsprocent. Det kræver, at brancheorganisationen dokumenterer, at de 

opfylder betingelserne i EU-Kommissionens definition af små- og mellemstore 

virksomheder, jf. bilag 1, anden stjerne og § 2. Se bl.a. Kommissionens henstilling 

2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små- og 

mellemstore virksomheder samt EU-Kommissionens vejledninger om definition af 

små- og mellemstore virksomheder: 

 

1) http://startvaekst.dk/file/156566/smv-definition-au.pdf 

 

2) http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=da&title=T

he-revised-user-guide-to-the-SME-definition. 
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Gennemgang alle Ændringer: 

 

Der foreslås følgende ændringer i bekendtgørelse nr. 96 af 27. januar 

2016 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram: 

 

I § 4. er henvisningen til ”§ 22, stk. 1, nr. 1-8” ændret til  ”§ 22, stk. 1, nr. 1–6.”  

 

I § 7, stk. 2 og den øvrige bekendtgørelse er ”NaturErhvervstyrelsens hjemmeside” 

ændret til ”GUDP Sekretariatets hjemmeside”  

 

I § 8. er sætningen ”NaturErhvervstyrelsen er sekretariat for bestyrelsen for 

GUDP…” ændret til ”Under Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ligger 

det fælles GUDP Sekretariat for bestyrelsen for GUDP…”.  Resten af 

bekendtgørelsen er konsekventrettet som følge heraf. 

 

 

§ 9 er ændret så Landbrugs- og Fiskeristyrelsen foretager den fysiske kontrol 

medens GUDP sekretariatet bistår med kontrollen. GUDP Sekretariatet foretager 

den øvrige kontrol.  
 
Tidligere bestemmelse: 
”§ 9. NaturErhvervstyrelsen udøver beføjelser for miljø- og fødevareministeren efter § 17, 
stk. 1 og 2, om kontrol m.v. i GUDP-loven. 
Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan foretage fysisk kontrol og den efterfølgende 
regnskabskontrol. 
Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter bemyndigelse fra ministeren forestå den fysiske 
kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol. 
Stk. 4. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent 
omfang.” 

 
Der er ændret til: 
” GUDP Sekretariatet udøver beføjelser for miljø- og fødevareministeren efter § 17, stk. 1 
og 2, om kontrol m.v. i GUDP-loven. 

Stk. 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan foretage fysisk kontrol. GUDP Sekretariatet 
kan bistå med den fysiske kontrol. 

Stk. 3. GUDP Sekretariatet kan foretage regnskabskontrol, herunder opfølgende 
regnskabskontrol. 

Stk. 4. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent 
omfang.” 

 

I § 11 er indsat et nyt stk. 2.: ”GUDP Sekretariatet fastsætter retningslinjer for 

opgørelse af tilskudsberettigede omkostninger, jf. § 33 i ansøgning om tilskud.” 

 

I § 12, stk. 3 tilføjes ” dog tidligst fra ansøgningstidspunktet” og ” der i 

ansøgningen anmoder herom”, udgår. : 

 
Tidligere: 
§ 12, Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i 
forbindelse hermed give ansøgere, der i ansøgningen anmoder herom, tilladelse til for 
egen regning og risiko at iværksætte projektaktiviteterne, før bestyrelsen for GUDP har 
truffet afgørelse om ansøgningen. 
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Ændres til:  
Stk. 3. GUDP Sekretariatet kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan give ansøgere, 
tilladelse til for egen regning og risiko at iværksætte projektaktiviteterne, før bestyrelsen 
for GUDP har truffet afgørelse om ansøgningen, dog tidligst fra ansøgningstidspunktet 

 

I § 13 er muligheden for at stille krav om samarbejdsaftaler i forbindelse med 
meddelelse af tilsagn tilføjet og det er præciseret, at det kan kræves, at 
samarbejdsaftalen omfatter deling af risiko og resultater, samt fordeling af evt. 
tilbagebetaling af tilskud. 
 
Tidligere: 
§ 13. Hvis projektaktiviteter gennemføres med deltagelse af flere projektparter, kan det i 
forbindelse med indkaldelse af konkrete projektansøgninger fastsættes, at der skal 
udarbejdes en samarbejdsaftale, der er relateret de respektive projektaktiviteter, eller 
hvorledes samarbejdet og relationerne mellem projektparterne skal dokumenteres. 

 
Ændres til:  
§ 13. Hvis projektaktiviteter gennemføres med deltagelse af flere projektparter, kan det i 
forbindelse med indkaldelse af konkrete projektansøgninger eller meddelelse af tilsagn 
fastsættes, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale, der er relateret til de respektive 
projektaktiviteter, eller hvorledes samarbejdet og relationerne mellem projektparterne 
skal dokumenteres, herunder deling af risiko og resultater, samt fordeling af evt. 
tilbagebetaling af tilskud. 
 

I § 25 tilføjes, dog jf. § 7, stk. 1 og 2 efter sidste punktum: 

 

Tidligere: 
§ 25. Virksomheder kan opnå tilskud til opbygning af innovationskompetence i form af 
tilskud til uddannelse af virksomhedens ansatte. 

 
Ændres til: 
§ 25. Virksomheder kan opnå tilskud til opbygning af innovationskompetence i form af 
tilskud til uddannelse af virksomhedens ansatte, dog jf. § 7, stk. 1 og 2. 

 

I § 26 er der foretaget en række ændringer , herunder muligheden for 

driftstilskud: 

 

Tidligere: 
§ 26. Tilskud kan ydes til aktiviteter, der aktivt fremmer samarbejdet om udvikling og 
demonstration, herunder f.eks. mellem offentlige og private parter ved etablering af 
netværk eller klynger med henblik på udveksling af viden og erfaring om konkrete 
forhold, der kan medvirke til løsning af en eller flere konkrete problemstillinger inden for 
lovens formål. 
Stk. 2. Tilskud kan ydes til de i GUDP-lovens § 11 nævnte parter. Andre parter, herunder 
offentlige myndigheder, kan deltage i netværket eller -klyngen, men de er ikke 
tilskudsberettigede. 
Stk. 3. Der kan ydes tilskud til omkostningerne ved etablering af et netværk eller klynger, 
hvilket omfatter lønudgifter, udgifter til leje af mødelokale, koordinationsudgifter, 
rejseudgifter, trykning af relevant informationsmateriale, konsulentbistand samt andre 
meromkostninger, der vurderes at være relevante for at etablere netværket eller klyngen. 
Stk. 4. Tilskud kan ydes med maksimalt 50 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger og 
ydes alene til den juridiske person, der leder klyngen eller netværket. 
Stk. 5. Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af ansøgning. 
Stk. 6. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at 
1) perioden, hvortil der kan ydes tilskud, højst kan udgøre 24 måneder, 
2) netværket eller klyngen mødes mindst fire gange i aktivitetsperioden, og 
3) netværket eller klyngen løbende dokumenterer de udførte aktiviteter. 
Stk. 7. Ansøger skal i ansøgningen redegøre for hvilke problemer, der skal løses, samt for 
de forventede effekter af netværket eller klyngen. 
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Ændres til: 
§ 26. Tilskud kan ydes til aktiviteter, der aktivt fremmer samarbejdet om udvikling og 
demonstration, herunder f.eks. mellem offentlige og private parter ved etablering af 
netværk eller klynger med henblik på udveksling af viden og erfaring om konkrete 
forhold, der kan medvirke til løsning af en eller flere konkrete problemstillinger inden for 
lovens formål. 
Stk. 2. Tilskud kan ydes til de i GUDP-lovens § 11 nævnte parter. Andre parter, herunder 
offentlige myndigheder, kan deltage i netværket eller -klyngen, men de er ikke 
tilskudsberettigede. 
Stk. 3. Der kan ydes tilskud til omkostningerne ved etablering og opgradering af et 
netværk eller klynger, hvilket omfatter materielle og immaterielle aktiver. 
Stk. 4. Der kan ydes tilskud til driftsudgifter, hvilket omfatter personale og administration 
i tilknytning til aktivering af netværk eller klynge, med henblik på at fremme samarbejde, 
informationsudveksling, og tilrådighedsstillelse, eller formidling af 
erhvervsstøttetjenester, forvaltning af klyngens faciliteter, organisering af 
uddannelsesprogrammer, workshops og konferencer til støtte for vidensdeling og netværk 
samt markedsføring af klyngen med henblik på at øge andelen af deltagere og klyngens 
synlighed. 
Stk. 5. Tilskud kan ydes med maksimalt 50 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger og 
ydes alene til den juridiske person, der leder klyngen eller netværket. 
Stk. 6. Der ydes ikke tilskud til udarbejdelse af ansøgning. 
Stk. 7. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at 
1) perioden, hvortil der kan ydes tilskud, højst kan udgøre 24 måneder, 
2) netværket eller klyngen mødes mindst fire gange i aktivitetsperioden, og 
3) netværket eller klyngen løbende dokumenterer de udførte aktiviteter. 
Stk. 8. Ansøger skal i ansøgningen redegøre for hvilke problemer, der skal løses, samt for 
de forventede effekter af netværket eller klyngen. 

 

I § 31, stk. 2 ændres ”§ 11, stk. 3” til: ”§ 11, stk. 2 og 3”.  

 

I Bilag 1, ændres ordlyden af 2 stjerne, således muligheden for at 

brancheorganisationer m.v. kan ligestilles med små- og mellemstore 

virksomheder. Herudover er ordlyden i 1 stjerne præciseret. 
 
Tidligere: 
Brancheorganisationer og lignende samt private forskningsinstitutioner og 
lignende betragtes som store virksomheder ved fastsættelse af maksimale 
tilskudssatser. I konkrete tilfælde kan reglen fraviges efter nærmere 
dokumentation. 
 
Ændres til: 
Brancheorganisationer og lignende samt private forskningsinstitutioner og 
lignende betragtes som store virksomheder ved fastsættelse af maksimale 
tilskudssatser. Reglen fraviges, hvis der fremlægges dokumentation for, at 
organisationen eller institutionen omfattet af første punktum opfylder EU-
Kommissionens definition af små eller mellemstore virksomheder. 
 

I øvrigt. Bekendtgørelsen er opdateret med hensyn til henvisninger til love m.v. 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Forslaget forventes at have administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

under 4 mio.kr. årligt. Konsekvenserne kvantificeres derfor ikke yderligere. 

Forholdet til EU-retten. 

 
Forholdet til EU-retten  
Revisionen af bekendtgørelsen skyldes ikke EU-krav eller ændret regulering, men 

ovennævnte ændringer af GUDP Sekretariatet, og lettelser for erhvervslivet.  


