Q og A - NAP digitalisering
Spørgsmål: Hvad lang tid må et projekt strække sig over?
Svar: Udgangspunktet er en periode på max. 3 år.
Spørgsmål: Må der komme nye partnere til undervejs?
Svar: Udgangspunktet er, at der godt kan komme nye økonomiske partnere til undervejs. Overvej helt fra
start, om en aktør skal indgå som økonomisk partner eller ekstern konsulent. Det er således meget vigtigt
at få den rigtige projektkonstruktion på plads fra projektets start. En økonomisk partner, som én gang har
afholdt udgifter i projektet, kan ikke bagefter skifte status, ligesom en ekstern leverandør ikke kan skifte
status til at være en økonomisk partner, når der først er leveret en ekstern ydelse til projektet.
Spørgsmål: Skal ansøgningen omfatte alle midler i puljen, dvs. 10 mio. kr.?
Svar: Ikke nødvendigvis, men forventningen er, at der gives tilskud til ét projekt, jf. temabeskrivelsen.
Spørgsmål: Skal en ansøger indsende to ansøgninger?
Svar: Ja, der skal indsendes to ansøgninger:
1. Én ansøgning til de aktiviteter der foregår i Region Sjælland
2. Én ansøgning for de aktiviteter der foregår i resten af landet.
Årsagen hertil er, at Region Sjælland er udpeget som en såkaldt overgangsregion i EU, mens resten af
Danmark tilhører de mere udviklede regioner. Derfor skal der laves to ansøgninger for at sikre en
landsdækkende indsats.
Vær i den forbindelse opmærksom på, at det kræver, at der oprettes 2 brugere til brug i
ansøgningsskemaet for at det kan lade sig gøre. Konkret skal du i ansøgningen for Region Sjælland, vælge
'Ja' i rullemenuen under hovedmenuens punkt 4 'Stamoplysninger' i ansøgningsskemaet. For ansøgningen
til resten af landet skal der vælges 'Nej' i rullemenuen under punkt 4 i hovedmenuen.
Spørgsmål: Hvordan skal EU medfinansieringen på de 10 mio. kr. opdeles i de to ansøgningers budgetter?
Svar: Udgangspunktet er, at ca. 20 pct. af EU medfinansieringen budgetmæssigt afsættes til ansøgningen,
der vedrører aktiviteter i Region Sjælland, mens 80 pct. af EU medfinansieringen budgetmæssigt afsættes
til ansøgningen, der vedrører aktiviteter i resten af landet. Det er vigtigt, at man undervejs i et projekt er
helt skarp på at registrere om udgifter vedrører det ene eller det andet projekt. I forbindelse med
regnskabsaflæggelse skal dette indberettes og dokumenteres.

Spørgsmål: Hvad forstås ved ’vækststrategi’?
Svar: Jf. regionalfondsprogrammet skal der være tale om ”virksomhedens egne dokumenterede
vækstbehov”. Derfor er det nødvendigt, at det er virksomheden selv, der tilvejebringer og fremviser en
vækststrategi for operatøren. Der er ikke et bestemt formkrav til en ’vækststrategi’. Bemærk i den
forbindelse, at der ikke nødvendigvis er tale om en ’vækstplan’, som beskrevet under prioritetsaksen ”Flere
vækstvirksomheder” i regionalfondsprogrammet.
Vækststrategien kan være udarbejdet af fx
virksomheden selv, et væksthus, en privat rådgiver eller den lokale erhvervsservice. Kravet om en
vækststrategi med et identificeret kompetencebehov, hvis opfyldelse er en væsentlig forudsætning for at
realisere SMV’ens vækstpotentiale, skal ses i sammenhæng med effektkravet (effekt på beskæftigelsen
og/eller værdiskabelsen pr. medarbejder).
Spørgsmål: Hvilken definition af SMV anvendes?
Svar: EU Kommissionens definition anvendes. Projekter rettet mod SMV’er har forrang.

