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Ændring af cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk 

Baggrund og formål 
For at lette tilskudsansøgeres adgang til statslige ansøgningspuljer etableres en 
kvartalsvis puljekalender for statslige tilskudspuljer, hvor tilskudsmidlerne tildeles 
efter ansøgning. Formålet med puljekalenderen er at skabe mulighed for, at til-
skudsansøgere kan nøjes med at holde øje med annoncerede nye og tilgængelige 
ansøgningspuljer fire dage om året. Den kvartalsvise puljekalender oprettes på Sta-
tens-tilskudspuljer.dk, der blev oprettet i juni 2017 med henblik på at lette adgan-
gen og øge gennemsigtigheden for samtlige statslige ansøgningspuljer. 

Portalen er det officielle sted for tilskudsyderes annoncering af statslige ansøg-
ningspuljer. I henhold til Tekstanmærkning nr. 125 til § 7 må statslige ansøgnings-
puljer ikke annonceres andetsteds, før de er fyldestgørende opført på Statens-til-
skudspuljer.dk, og de skal være annonceret i mindst 14 dage på Statens-tilskuds-
puljer.dk, før der må disponeres over tilskudsmidlerne. Når en statslig ansøgnings-
pulje er opført fyldestgørende på Statens-tilskudspuljer, har tilskudsyder opfyldt 
sin annonceringspligt over for alle potentielle tilskudsansøgere. Kravene til fyl-
destgørende opførelse fastsættes i cirkulære om Statens-tilskudspuljer.dk. 

Der gennemføres med cirkulæreændringen en regelmæssig understøttelse af den 
kvartalsvise puljekalender, som sikrer, at tilskudsmyndighederne opfører deres an-
søgningspuljer på Statens-tilskudspuljer.dk, så disse kan publiceres rettidigt i pulje-
kalenderen. De enkelte ændringer er gennemgået nedenfor. 

1. Ændring af grundoplysninger for opførte tilskudspuljer 
I § 4, stk. 1, er oplistet hvilke grundoplysninger, som tilskudspuljer skal opføres 
med på Statens-tilskudspuljer.dk.  

For at understøtte publiceringslogikken i puljekalenderen tilføjes to datoer til de 
grundoplysninger, som puljer skal opføres med på Statens-tilskudspuljer.dk: pul-
jens annonceringsdato og puljens åbningsdato for ansøgninger. 

Annonceringsdato er den dato, hvor tilskudsmyndigheden officielt annoncerer til-
skudspuljen på Statens-tilskudspuljer.dk. Åbningsdato for ansøgninger er den 
dato, hvor tilskudspuljen åbnes for modtagelse af ansøgninger. 

De nye grundoplysninger er indsat som nr. 5 og nr. 6 i § 4, stk. 1, der herefter for-
muleres således: 
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§ 4, stk. 1: 
 
Tilskudspuljer skal opføres på Statens-tilskudspuljer.dk med følgende 
grundoplysninger: 

 
1) Puljens titel, 
2) Puljens formål, 
3) Ansvarshavende myndighed, 
4) Ansøgerkreds, 
5) Annonceringsdato, 
6) Åbningsdato for ansøgninger, 
7) Ansøgningsfrist(er), 
8) Økonomi, 
9) Vurderingskriterier, 
10) Forventet sagsbehandlingstid, og 
11) Hvorvidt tilskudspuljen indeholder EU-midler 

 

2. Ny bestemmelse om puljekalender 
Der indsættes en ny § 5 med reglerne for den kvartalsvise puljekalender. De hidti-
dige §§ 5, 6 og 7 bliver herefter til hhv. §§ 6, 7 og 8. 

§ 5, stk. 1, fastsætter, at alle nye annoncerede og alle tilgængelige tilskudspuljer skal 
publiceres i den kvartalvise puljekalender, og at puljekalenderen vil blive udgivet 
på den første hverdag i månederne marts, juni, september og december. § 5, stk. 2, 
fastsætter, at en pulje først må kunne ansøges, når den har været publiceret i 
mindst 14 dage i en puljekalender. 

Disse bestemmelser sikrer, at potentielle tilskudsansøgere kan nøjes med at holde 
øje med annoncerede nye ansøgningspuljer og tilgængelige ansøgningspuljer i de 
kvartalsvise puljekalendere og uden risiko for at overse nye og tilgængelige puljer. 
Endvidere sikres det, at tilskudsansøgere vil få minimum 14 dage fra publiceringen 
af en puljekalender, og indtil nye puljer åbner for modtagelse af ansøgninger. 

 § 5, stk. 1 og 2: 
  

§ 5. Annoncerede tilskudspuljer publiceres i en kvartalsvis puljekalender 
på Statens-tilskudspuljer.dk, så længe som tilskudspuljerne kan ansøges. 
Puljekalenderen udgives kvartalsvis på den første hverdag i månederne 
marts, juni, september og december. 

Stk. 2. En tilskudspulje må tidligst kunne ansøges, når puljen har været 
publiceret i en kvartalsvis puljekalender i mindst 14 dage. 

 

3. Regel om vejledning for tilskudsmyndigheders indberetninger 
Som nyt stk. 2 til § 7 (tidligere § 6) indsættes en bestemmelse om, at Modernise-
ringsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for tilskudsgiveres indberetning 
af puljeoplysninger på Statens-tilskudspuljer.dk. 
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Statens-tilskudspuljer.dk driftes af Moderniseringsstyrelsen, og det ønskes tydelig-
gjort, at der i forbindelse hermed, samt for i højere grad at kunne understøtte de 
indberetningspligtige tilskudsmyndigheder i at holde puljerne på Statens-tilskuds-
puljer.dk løbende opdaterede, kan udstedes vejledning og retningslinjer herfor. 

§ 7, stk. 2: 

Moderniseringsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for tilskudsyde-
res indberetninger af puljeoplysninger på Statens-tilskudspuljer.dk, herun-
der om kontrolforanstaltninger mv. 

 

4. Ikrafttræden 
Det nye cirkulære får virkning fra og med 1. december 2019. 

Ansøgningspuljer, der er blevet annonceret før denne dato, vil ikke være omfattet 
af kravet om angivelse af de to nye grundoplysninger om annonceringsdato og åb-
ningsdato for ansøgninger. 

Af hensyn til tilskudsmyndighedernes igangværende planlægning og annoncering 
af forestående nye ansøgningspuljer bliver der samtidig en overgangsperiode i for-
hold til ikrafttræden af kravet om, at en tilskudspulje først kan ansøges, når den i 
mindst 14 dage har været publiceret i en puljekalender, idet dette krav vil gælde for 
puljer, der annonceres den 1. marts 2020 eller senere.  

Der vil således ikke være krav til tidspunkt for, hvornår puljer, der annonceres in-
den den 1. marts 2020, må åbne for modtagelse af ansøgninger. Det er først for 
ansøgningspuljer, der annonceres den 1. marts 2020 eller senere, at der vil være 
krav til tidspunkt for modtagelse af ansøgninger. Ansøgningspuljer, der fx annon-
ceres i kvartalsperioden 1. marts – 31. maj 2020 vil blive publiceret i puljekalende-
ren pr. 1. juni 2020, og må derfor tidligst kunne ansøges fra den 15. juni 2020. 

Ikrafttrædelsesbestemmelserne fremgår af § 8 (tidligere § 7): 

§ 8: 

Cirkulæret har virkning fra og med den 1. december 2019. 
Stk. 2. Ansøgningspuljer, der er annonceret før den 1. december 2019, er 
ikke omfattet af § 4, stk. 1, nr. 5 og nr. 6. 
Stk. 3. Ansøgningspuljer, der er annonceret før den 1. marts 2020, er ikke 
omfattet af § 5, stk. 2. 
Stk. 4. Cirkulære nr. 9619 af 29. juni 2017 om Statens-tilskudspuljer.dk op-
hæves. 

 


