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’De minimis’ støtte  
 

 

Smart energi puljen, der giver tilskud til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige 

forsyningssektorer, ydes i henhold til EU-reglerne for de minimis-støtte jf. Kommissionens forordning 

(EU) nr. 1407/2013 af 18. december om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (De minimis-forordningen).  

 

’De minimis’-forordningen tillader statsstøtte, så længe den samlede ’de minimis’-støtte til en enkelt 

virksomhed ikke overstiger 200 000 euro svarende til ca. 1,5 mio. kr. over en periode på tre 

regnskabsår.  

 

For at komme i betragtning til tilskud skal nærværende erklæring om medfinansiering under ’de 

minimis’-forordningen udfyldes og returneres sammen med ansøgningen.  

 

I erklæringen spørges om tidligere modtaget ’de minimis’-støtte fra andre offentlige myndigheder. Er 

der tidligere modtaget ’de minimis’-støtte, vil det være fremgået af tilsagnsskrivelsen.  

 

Erklæringen skal indeholde størrelsen af den ’de minimis’-støtte, som virksomheden/institutionen har 

modtaget i det indeværende og de to tidligere regnskabsår. Der gøres her opmærksom på, at ’de 

minimis’-støtte anses for ydet på det tidspunkt, hvor virksomheden har opnået ret til at modtage 

støtte i henhold til gældende national ret, uanset datoen for udbetalingen af ’de minimis’-støtten til 

virksomheden. 

 

Erklæringen skal også afgives af virksomheder, der ikke har modtaget ’de minimis’-støtte og 

ansøgere, som ikke efter statsstøttereglerne er at betragte som en virksomhed. I så fald skrives ”0” i 

beløbsfeltet. 

 

Der gøres opmærksom på ’de minimis’-forordningens regler om kumulation og anden støtte, hvilket 

kan have en betydning for, hvorvidt der kan ydes støtte til projektet og/eller ansøgeren.  
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Erklæring om støtte under ’de minimis’-forordningen 

(UDFYLDES FOR ANSØGER I PROJEKTET) 
 

Oplysningerne skal bruges til vurdering af, hvor stort tilskud der eventuelt kan ydes fra Smart 

energi puljen i henhold til ’de minimis’-forordningen. 

 

 

Virksomheden (navn): _________________________________________________________ 

 

som søger støtte til projektet (projekttitel): _________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 erklærer hermed i indeværende og de to foregående regnskabsår (2016-2018) at have 

modtaget _______________ kr. i ’de minimis’-støtte, og 

 

 er bekendt med, at det ikke er lovligt at modtage støtte på mere end 200.000 euro 

inden for en periode på tre regnskabsår, og at en overskridelse medfører krav om 

tilbagebetaling af støtte. 

 

I nedenstående skema indsættes oplysninger om ovenstående støtte modtaget i indeværende og de 

to foregående regnskabsår fra dags dato.   

 

Myndighed Støtteordning Støttebeløb Dato for tilsagn 

om støtte 

    

    

    

 

Virksomheden forventer som projektdeltager under andre støtteordninger end Smart energi puljen at 

modtage ’de minimis’-støtte i perioden 2018-2020 på i alt ____________ kr. 

 

For rigtigheden af de afgivne oplysninger: 

t nyt skema 

Navn på virksomhed: __________________________________________ 

 

Tegningsberettigedes navn: _____________________________________ 

 

Adresse: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Dato/underskrift 


