Eksempel på beregning af de minimis-støtte:
-

De minimis-forordningen:

Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i
projektet får tildelt statsstøtte. Statsstøtten håndteres i dette projekt under de minimis-reglerne. Du kan læse
nærmere om statsstøtten i Støtteberettigelsesreglerne og i statsstøttevilkåret.
Statsstøtte under de minimis-reglerne betyder, at en virksomhed kan modtage støtte på op til 200.000 EUR i
en periode på tre regnskabsår. Det medfører, at en virksomhed godt kan modtage flere mindre beløb, men
det samlede beløb må aldrig overstige beløbsgrænsen for de minimis-støtte. Du kan læse mere om dette i
Støtteberettigelsesreglernes bilag 3.
Støtten kan have form af betaling af et beløb til virksomheden eller form af gratis eller forholdsvis billige
ydelser, der skal omregnes til en kontantværdi. Husk at al offentlig støtte er omfattet af statsstøttereglerne,
dvs. EU-medfinansiering, statslig medfinansiering, regionale udviklingsmidler samt medfinansiering fra
kommunerne.
I forbindelse med projektet skal du udarbejde et statsstøtteregnskab for hver enkelt virksomhed, som får
tildelt statsstøtte i projektet.
Vi har forsøgt at vise, hvordan man kan beregne statsstøtten gennem nedenstående eksempel.
Eksempel:
Projektets formål er at fremme beskæftigelsen gennem iværksætteri under Socialfondsprogrammets
prioritetsakse 1. De deltagende iværksættere skal gennem iværksætterrådgivning og uddannelsesforløb i
iværksætteri, rustes til forandringer i erhvervslivet og bidrage til højere levedygtighed i virksomhederne.
Projektet er forankret hos en operatør, der skal forestå administration og implementering af projektet, men
operatøren ønsker herudover selv at gennemføre en række af uddannelsesforløbene.
Målgruppen for projektet er nye iværksættere, som indenfor de seneste 3 år har oprettet et CVR-nummer. 20
nye iværksættere deltager i projektet.
Uddannelsesaktiviteterne i projektet skal gennemføres af både eksterne konsulenter og af operatøren selv.
Aktiviteterne er opdelt i to faser, hvor operatøren står for den første del og den eksterne konsulent
gennemfører den anden. Iværksætterne gennemgår begge forløb. Den eksterne konsulent er blevet fundet
gennem offentligt udbud efter udbudslovens regler.
Udgifts- og finansieringssammensætning er som følge:
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Finansiering:
EU-medfinansiering:
• Konto 500
Privat deltagerfinansiering:
• Konto 513
Kontante statslige tilskud:
• Konto 520
Kontante regionale tilskud:
• Konto 521
I alt:

Beløb:
1.555.678,50 kr.
279.375 kr.
526.321,50 kr.
750.000 kr.
3.111.375 kr.

Statsstøtte til operatøren:
En operatør har til opgave at administrere og implementere projektet, og disse aktiviteter udgør normalt ikke
statsstøtte. Der er dog altid tale om en konkret vurdering, men i dette projekteksempel anses administration
og rekruttering af iværksættere til projektet ikke som økonomisk aktivitet, hvorfor udgifter til disse
aktiviteter ikke indgår i statsstøtteberegningen.
Operatøren modtager imidlertid offentlige midler til udviklingen af et iværksætterforløb, hvor det er
vurderet, at der findes et privat marked for denne aktivitet. Operatøren har ingen egenfinansiering i projektet.
Operatøren opnår derfor en økonomisk fordel på 350.000 kr. Imidlertid opnår de deltagende iværksættere
også en fordel af udviklingen af forløbet. En del af de offentlige midler tilfalder derfor iværksætterne. På
baggrund af de afholdte udgifter, fx gennem en omkostningsallokering eller en rimelig fordelingsnøgle,
skønnes iværksætternes fordel at udgøre 60 % af de samlede udgifter til udviklingsaktiviteten. Operatøren
modtager derfor 140.000 kr. (350.000 kr. * 0,4) i støtte. Det samlede statsstøttebeløb er derfor de 140.000 kr.
til operatøren, mens de resterende 210.000 kr. skal medregnes i statsstøtten til iværksætterne. Den samlede
beregning kan du se nedenfor.
I dette konkrete projekt bliver det udokumenterede tillæg på 18 % (øvrige omkostninger) ikke anvendt til
aktiviteter, der har karakter af statsstøtte.
Operatørens samlede statsstøttebeløb bliver derfor 140.000 kr.
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Selve projektets undervisningsaktiviteter anses ikke for at være tilfaldet operatøren og støtten ”løber” derfor
videre til den endelige støttemodtager, altså iværksætterne.

Statsstøtte til iværksætterne:
Iværksætterne opnår en økonomisk fordel ved at deltage i undervisningsaktiviteterne, både gennem de
aktiviteter, der gennemføres af operatøren og de aktiviteter, som gennemføres af den eksterne konsulent.
For de aktiviteter, der gennemføres af operatøren, ”løber” støtten på 210.000 kr. for udvikling af
uddannelsesaktiviteter og 200.000 kr. for undervisning altså videre til iværksætterne, således at støtten
tilskrives disse. Herudover opnår iværksætterne en økonomisk fordel på 650.000 kr. for de aktiviteter, som
gennemføres af den eksterne konsulent, da iværksætterne ellers selv skulle købe denne ydelse på
markedsvilkår. Iværksætterne opnår således en samlet fordel på 1.060.000 kr. (210.000 + 200.000 +
650.000).
Da der deltager 20 iværksættere i projektet og undervisningsforløbene er tilrettelagt på en sådan måde, at alle
iværksætterne opnår samme fordel, udgør den samlede statsstøtte pr. iværksætter 53.000 kr.

Statsstøtteopgørelse for operatøren:
𝑈𝑑𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝑢𝑑𝑑𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟𝑙ø𝑏 = 140.000 𝑘𝑟.
Statsstøtteopgørelse for iværksætterne:
𝑈𝑑𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝑢𝑑𝑑𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟𝑙ø𝑏 + 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ø𝑟𝑒𝑛
+ 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡 = 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑠 𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑛
210.000 + 200.000 + 650.000 = 1.060.000 𝑘𝑟.
1.060.000 𝑘𝑟.
= 53.000 𝑘𝑟.
20 𝑖𝑣æ𝑟𝑘𝑠æ𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒
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