Q & A fra infomøde om social inklusion
Spørgsmål: Kan tid anvendt i et projekt medfinansiere projektudgifter?
Svar: Ja, den nationale finansiering af projektet kan bestå af private og offentlige bidrag, fx kontant
finansiering, men medfinansieringen kan også bestå af den tid, som projektmedarbejdere eller
projektdeltagere anvender på projektet.
Spørgsmål: Findes der en standardsats for lønberegning?
Svar: Ja. Timeløn kan baseres på enten den faktisk udbetalte løn eller en standardsats. Satsen skal ikke
beregnes eller dokumenteres. Den støtteberettigede timesats kan maksimalt udgøre et beløb svarende til
den højeste dagpengesats. Standardsatsen for løn reguleres årligt i januar, og oplysning om justeringer kan
fås hos Erhvervsstyrelsen. Ved brug af standardsatsen kan der ikke medtages mere end 37 timer pr. uge. Se
mere i støtteberettigelsesreglerne.
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/24_08_16_regler_for_eumedfinansiering_2014-2020.pdf
Spørgsmål: Hvor ofte sker der udbetaling af EU medfinansieringen?
Svar: Udgangspunktet er, at der sker udbetaling 2 gange årligt. Udgifter skal være afholdt og betalt for at
kunne medtages i de halvårlige projektregnskaber.

Spørgsmål: Hvad er statsstøtte?
Svar: Statsstøtte er, når en virksomhed modtager offentlige midler til aktiviteter, der gør, at denne får en
bedre position på markedet end de virksomheder, der ikke modtager støtte. Dette er tilfældet uanset den
konkrete form for støtte, dvs. både ved kontante tilskud og i de situationer, hvor ydelser stilles helt eller
delvist gratis til rådighed for projektdeltagere. Den offentlige støtte kan, uanset formen, fordreje
konkurrencen på det marked, hvor aktiviteten bliver gennemført. Statsstøtte omfatter alle former for
offentlig støtte, bl.a. EU-medfinansiering fra Regional- og Socialfonden, Regionale Udviklingsmidler og
andre former for offentlige tilskud. Det er ikke afgørende, hvilken formel juridisk status modtageren af
støtten har. Derfor kan både selskaber, offentlige institutioner og velgørende institutioner være modtagere
af statsstøtte. Selve aktiviteten er derfor afgørende for, hvornår deltageren er en ”virksomhed”. Der er kun
tale om statsstøtte, når de offentlige midler anvendes til økonomiske (kommercielle) aktiviteter. Offentlig
støtte til ikke-økonomiske aktiviteter er derfor ikke statsstøtte. Se mere i støtteberettigelsesreglerne.
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/24_08_16_regler_for_eumedfinansiering_2014-2020.pdf
Spørgsmål: Hvad kan varigheden af et projekt være?
Svar: Udgangspunktet er 3 år. Projekter kan løbe til udgangen af 2021.

Spørgsmål: Kan man videreføre et eksisterende projekt?
Svar: Et projekt skal være additionelt. Det betyder, at medfinansiering til et projekt skal være supplerende i
forhold til den aktivitet eller drift, man som økonomisk partner normalt gennemfører uden
medfinansieringen. EU-medfinansiering fra Socialfonden skal derfor anvendes til aktiviteter, der ligger ud
over den aktivitet, der er nødvendig for partnernes almindelige drift. Da aktiviteterne så vidt muligt skal
være evidensbaserede, vil et projekt, der bygger på erfaringer fra tidligere gennemførte indsatser kunne
støttes.
Spørgsmål: Hvad skal der til for, at et projekt er landsdækkende?
Svar: Som udgangspunkt skal et projekt gennemføre aktiviteter i alle regioner, men hvis det af hensyn til
koordinering med regionale indsatser ikke vurderes relevant at gennemføre en indsats en region, kan det
være ok. Der skal altid indsendes to ansøgninger.
Spørgsmål: Hvordan skal det dokumenteres, at deltagerne er i målgruppen?
Svar: Der skal ikke indsendes dokumentation for, at deltagerne er i målgruppen, men kontraktansvarlig
partner skal, hvis det efterspørges, kunne gøre rede for, at deltagerne tilhører målgruppen.

