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FAQ. Supplerende vejledningstekst til EHFF tilskudsordningen Fælles 

indsatser inden for akvakultur 2021 

 

Link til vejledningen på Fælles indsatser inden for akvakultur 2021 

 

 Er der et maksimalt antal sider til ansøgningen eller til projektbeskrivelsen? (i andre ordninger 

har der været et max på 10 A4 sider) 

Nej, der er ikke en krav om max 10 A4 sider, men Fiskeristyrelsen opfordrer til, at ansøgingen 

holdes så kort som muligt, når de enkelte felter samtidig beskrives.  

 

 

 Hvad hvis der ønskes at skrive uddybende i et eller flere felter i ansøgningsskemaet, kan der 

henvises til bilag eller tilføjes flere linjer?  

Fiskeristyrelsen opfordrer til, at hele ansøgningen fremgår af ansøgningsskemaet og ikke i 

vedlagte bilag eller annekser. 

 

 

 Er det muligt at indsende ansøgning på engelsk, fx hvis der er udenlandske bidragsydere? 

Fiskeristyrelsen henviser til vejledningen, hvor der på side 24 står, at ansøgningen skal skrives på 

dansk. 

 

 

 Kan man have samarbejdspartnere, der indgår i projektet uden budget? 

Ja. I bekendtgørelsens § 3, nr. 17 står der, at ”Samarbejdsaftale: En projektrelateret 

samarbejdsaftale mellem ansøger og en samarbejdspartner. Samarbejdsaftalen beskriver, 

hvordan parterne i projektet forfølger et mål af fælles interesse, og hvordan begge parter bidrager 

til projektets gennemførelse og deler risiko og resultater. Videre står der i bek. § 3, nr. 18, at 

”Samarbejdspartner: En person, virksomhed eller organisation, som samarbejder med ansøger 

om at gennemføre hele eller væsentlige dele af projektet”. En virksomhed/konsulent er en 

samarbejdspartner, når der er indgået en kontrakt om at gennemføre hele eller væsentlig dele af 

projektet sammen. Samarbejdspartneren må gerne fakturere ydelser til tilsagnshaver, men det 

må ikke være hovedformålet med samarbejdet, som skal være i begge parters interesse. Se også 

vejledningens afsnit 3.1.2 om samarbejdspartnere. 

 

 

https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Tilskud/Tilskudsguide/Faelles_indsatser_akvakultur/vejledning_faellesindsatser-akva-2021_version-10.pdf
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 Hvad hvis en virksomhed deltager i projektet uden et budget eller i hvert fald uden at få tilskud, 

kan denne virksomhed så godt tælle med i prioriteringen som et led i værdikæden? 

En virksomhed/branche kan tælle med i prioriteringen, hvis 

virksomheden/brancheorganisationen indgår i projektet som en samarbejdspartner, og der er 

skrevet en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan parterne i projektet forfølger 

et mål af fælles interesse, og hvordan begge parter bidrager til projektets gennemførelse og deler 

risiko og resultater. Se vejledningens afsnit 5.5.5, hvor der står, at ”Der kan kun opnås point, hvis 

en virksomhed eller brancheorganisation er tilknyttet som samarbejdspartner. En tilknyttet 

konsulent er ikke i sig selv et led i værdikæden”. Se også vejledningens afsnit 3.1.2 om 

samarbejdspartnere. 

 

 

 Hvis en udenlandsk virksomhed deltager i et projekt, skal den udenlandske virksomhed så indgå 

som en samarbejdspartner eller som en konsulent? 

Det er op til dig som ansøger at vurdere den udenlandske virksomheds bidrag til projektet, dvs. 

om den udenlandske virksomhed skal deltage som samarbejdspartner eller ej. I bekendtgørelsens 

§ 3, nr. 18 står der, at ”Samarbejdspartner: En person, virksomhed eller organisation, som 

samarbejder med ansøger om at gennemføre hele eller væsentlige dele af projektet”. Se også 

vejledningens afsnit 3.1.2 om samarbejdspartnere. 

 

 

 Skal samarbejdspartneren også underskrive svigs erklæringen og antagelighedserklæringen? 

Ja, samarbejdspartneren skal også underskrive både svigserklæringen og 

antagelighedserklæringen. Se bek. §5, stk. 4, nr. 2 og 3. 

 

 

 Hvis et samarbejdsprojekt (universitet + stor virksomhed) søges af universitetet, kan der så 

opnås 100% tilskud for alle støtteberettigede udgifter, hvor de støtte berettigede udgifter både er 

universitetets og virksomhedens udgifter?  

Ja, når ansøger er en offentlige forskningsinstitution, eller en virksomhed, der har fået overdraget 

at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som omhandlet i artikel 106, stk. 2 i 

TEUF, når der ydes støtte til operationer af sådanne tjenesteydelser, så dækkes alle udgifterne 

med 100 %. Se tabel 1 på side 13 i vejledningen.  

Det er i Fiskeristyrelsens optik ikke noget, der hedder ”samarbejdspartnerens udgifter”, idet alle 

udgifter skal være afholdt af tilsagnshaver (universitetet) selv for at være tilskudsberettigede. Dvs. 

der skal være en faktura udstedt til tilsagnshaver (universitet) fra samarbejdspartneren 

(virksomheden), og tilsagnshaver (universitetet) skal selv have betalt regningen.  Se også 

vejledningens afsnit 3.1.2 om samarbejdspartnere, samt de ovenstående besvarelser vedr. 

samarbejdspartnere. 

 

 

 Hvis et samarbejdsprojekt (universitet + stor virksomhed) søges af den store virksomhed, kan 

der så opnås 30% tilskud for alle støtteberettigede udgifter, hvor de støtte berettigede udgifter 

både er universitetets og virksomhedens udgifter?  

Ja, når ansøger er en stor virksomhed, så dækkes alle udgifterne med 30 %. Se tabel 1 på side 13 i 

vejledningen.  

Det er i Fiskeristyrelsens optik ikke noget, der hedder ”samarbejdspartnerens udgifter”, idet alle 

udgifter skal være afholdt af tilsagnshaver (stor virksomhed) selv for at være tilskudsberettigede. 

Dvs. der skal være en faktura udstedt til tilsagnshaver (stor virksomhed) fra samarbejdspartneren 
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(universitetet), og tilsagnshaver (stor virksomhed) skal selv have betalt regningen. Se også 

vejledningens afsnit 3.1.2 om samarbejdspartnere, samt de ovenstående besvarelser vedr. 

samarbejdspartnere. 

 

 

 Hvilke projekter kan søges under kategori 2. ”Projekter, der fokuserer på videreudvikling af 

teknologi forbundet med fuldt recirkulerede anlæg (FREA-anlæg)” - se vejledningens afsnit 

5.5.1)?  

Projekter under kategori 2 skal opfylde følgende definition i bekendtgørelsens §2, nr. 8: ”FREA 

anlæg: Fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation af procesvand og uden direkte udledning 

til vandløb, søer eller havet, dog undtaget anlæg til åleopdræt, som er omfattet af bilag 2, 

listepunkt I 204 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed”. Videre skal projektet falde 

ind under én af de to projekttyper, der er nævnt i vejledningens afsnit 3.22, og endelig skal 

projektet kunne falde ind under kategori 2 ”Ved videreudvikling af teknologi forbundet med 

FREA anlæg forstås projekter vedrørende videreudvikling af eksisterende teknologi forbundet 

med FREA-anlæg. Her tænkes særligt på reduceret udledning af kvælstof, fosfor og organisk 

materiale. Det drejer sig om videreudvikling af eksisterende teknologier, hvor ”teknologi” forstås 

bredt både som videreudvikling af fx rensefiltre, men også videreudvikling eksisterende typer 

medicin eller vacciner”. Se vejledningens afsnit 5.5.1. 

 

 

 Hvis et budget er bygget op om max. timesatserne og så et antal timer, der giver budgettet for 

de enkelte kategorier. Skal de præcise lønudgifter så beregnes eller kan vi nøjes med dette?   

Budgettet skal angive de reelt forventede udgifter. Hvis det er max timesatserne, som forventes 

afregnet, skal de oplyses. Hvis det derimod er en lavere timesats, som forventes afregnet, skal den 

reelle lavere timesats oplyses, allerede når der søges om tilsagn, også selv om den er lavere end en 

af de 5 kategorier. Derudover skal de reelt forventede antal timer angives. Fiskeristyrelsen kan 

ikke give tilsagn om tilskud til anslåede udgifter. Se nærmere i vejledningens afsnit 4.2.1. 

 

 

 Punkt 14 i ansøgningsskemaet ”Antal medarbejdere, som projektet er til umiddelbar gavn for i 

den/de virksomheder, der modtager tilskud?” Hvad skal der her anføres - hvor mange i 

erhvervet der efterfølgende får glæde af forskningen/projektet eller hvor mange, der på 

universitetet/virksomheden, der får gavn af projektet? 

I feltet skal du angive, hvor mange medarbejdere i erhvervet, der efterfølgende får gavn af 

forskningen/projektet. 

 

 

 Det er et krav, at der er gode og bæredygtige markedsudsigter for den art eller produkt, som 

projektet omhandler. Hvis der skal produceres en ny art, må markedsanalysen så godt være 

skrevet af et offentligt universitet eller skal den være skrevet af en af de 7 private GTS 

institutter, som er nævnt i listen over godkendte institutter på hjemmesiden? Hvis der findes en 

markedsanalyse for arten fra fx Sverige eller Norge, kan den så godkendes? 

Markedsanalysen må godt være skrevet af et offentligt universitet eller af en af de 7 private GTS 

institutter. Alternativt kan du godt anvende en markedsanalyse for arten fra fx Sverige eller 

Norge, hvis markedsanalysen efterfølgende valideres af et offentligt universitet eller af en af de 7 

private GTS institutter. Jf. vejledningens afsnit 3.2.3 

 


