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Definition af statsstøtte er, at støtten ydes ved hjælp af statsmidler som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrence-
vilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, hvilket er uforenelig med det indre marked i det omfang den
påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne.

Følgende skal således gælde før der er tale om statsstøtte:  støtten udgøres af statslige midler, giver økonomisk fordel, gives selektivt og medfører positiv markedspåvirkning for støttemodtager.
Statslige midler er midler fra offentlige myndigheder/også fra fonde og institutioner udpeget af offentlige myndigheder til at administrere disse.

For at der kan være tale om statsstøtteproblematikker skal der udføres økonomisk aktivitet = markedsdeltagelse. Det grundlæggende uddannelsesvæsen betragtes som værende af ikke-økonomisk karakter, og
der optræder således ikke statsstøtte overfor Aalborg Universitet indenfor tilskudsfinansieret virksomhed (UK95/97).
Aalborg Universitets opgave i forbindelse med statsstøttebetingelser vil således som udgangspunkt være, at sikre at der ikke forekommer ulovlig statsstøtte til de samarbejdspartnere (virksomheder) der indgår 
i projekter som Aalborg Universitet er ansvarlige for overfor bevillingsgiver. 

Statsstøtte kan være direkte dvs. kontant overførsel af bevilling til samarbejdspartnere eller indirekte dvs. en opgjort værdi f.eks. fordeling af udgifter som universitetet har afholdt, men samarbejdspartner har
opnået en støtteværdi af ved at deltage i projektaktiviter. 

Procedurebeskrivelse for håndtering af statsstøttevilkår i forbindelse med administration af eksternt finansierede projekter på 
Aalborg Universitet

Der ses først og fremmest statsstøtteproblematikker i bevillinger under Regional- og Socialfonden, men vær også opmærksom på eventuelle formuleringer omkring statsstøttevilkår i andre typer bevillinger, og kontakt 
Kontraktenheden såfremt der er tvivl.
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Den generelle gruppefritagelsesordning (direkte/indirekte støtte)
Overordnede regler 

Projektholder på AAU (ansøger) Kontraktenheden Projektøkonomi (PØ)
Ansøgning Projektholder kontakter Kontraktenheden for afklaring af evt. statsstøtteproblematik når der 

indgår samarbejdspartnere i et FIK projekt. Det er hensigtsmæssigt allerede på dette tidspunkt 
at lave en budgetinddeling der tager højde for, at ikke økonomiske aktiviteter vil kunne holdes 
ude, så det kan bruges i bedømmelse af om der går indirekte statsstøtte ud til parter i 
projektet.

Vejledning i statsstøtteforhold med 
udgangspunkt i ansøgningen.

På PØ´s hjemmeside findes følgende vejledninger:  
"Statsstøtte i forbindelse med forskning på Aalborg 
Universitet" og "Tjekliste til vurdering af statsstøtte" 

Tilsagn Vær særligt opmærksom på hvilke krav der gælder særskilt for projektet og om noget kan/skal 
ændres inden underskrift.  Det anbefales, at der i tilsagnet alene henvises til EU-
kommisionens rammebestemmelser 2014/C 198/01 punkt 2.2.2, såfremt der i projektet 
hverken gives direkte støtte til virksomheden eller indirekte støtte i form af at AAU afholder 
udgifter for virksomheden, f.eks. til lokaleleje, ekstern konsulenter, undervisning, kost og 
logi, kørsel mv. Såfremt der gives direkte eller indirekte støtte, skal der henvises til enten 
Gruppefritagelsesforordningen eller De minimis forordningen. Dokumentationskravene ved 
den generelle gruppefritagelsesordning er omfattende. Gives tilsagnet under 
gruppefritagelsen er det vigtigt at have fokus på kravet om tilskyndelsesvirkning når der 
indgår store virksomheder. For begge forordninger gælder at det er vigtigt så tidligt som 
muligt at informere de deltagende virksomheder om statsstøtteregelsæt og 
dokumentations/erklæringskrav samt konsekvenser af manglende overholdelse af regelsæt.

Kontraktenheden forholder sig til 
tilsagnets indhold af 
statsstøttebetingelser inden tilsagn 
underskrives af AAU´s juridisk ansvarlige.

Aalborg Universitets opgaveansvar i relation til administration af bevillinger hvor der ingår statsstøttebetingelser

Den samlede kontante støtte pr. virksomhed må ikke overstige 200.000 EUR over en periode på 3 
regnskabsår, gælder indeværende år og 2 tidligere regnskabsår. Støttetidspunktet afhænger af 
aftaleforholdet mellem tilsagnsmodtager og de endelige modtagere af de minimis støtte, dvs. støtten 
anses for ydet når virksomheden har opnået ret til at modtage den. Den enkelte virksomheds størrelse, 
antal ansatte, omsætning og balance er uden betydning for støtteloftet. Virksomheden skal således 
inden deltagelse i projektaktiviteten med underskrift og datering erklære sig på, ikke at ville modtage 
mere end 200.000 EUR over den 3-årig regnskabsperiode inkl. det direkte eller indirekte beløb modtaget 
i relation til det aktuelle projekt. Virksomheden skal således skriftligt ved projektstart af 
tilsagnsmodtager oplyses om værdien af den De minimis støtte virksomheden forventes at modtage i 
forbindelse med projektet, og ved projektafslutning skriftligt oplyses om den endelige værdi af tildelt De 
minimis støtte.

De minimis forordningen (direkte/indirekte støtte)
Forordninger for modtagelse af forenelig statsstøtte

Her åbnes mulighed for en del forskellige former for støtte til forskning, udvikling og 
innovation som gives med forskellige støttesatser efter virksomhedsstørrelse og grad af 
samarbejde. Virksomhedsstørrelse defineres ud fra antallet af ansatte og enten omsætningen 
eller den samlede årlige balance og grupperes efter lille, mellemstor og stor. Der skelnes 
mellem 4 forskellige kategorier af forsknings- og udviklingsprojekter 1)grundforskning 2) 
industriel forskning 3) eksperimentel udvikling 4) gennemførlighedsundersøgelser og gives 
også fritagelsesmulighed indenfor uddannelsesstøtte. Støtte under gruppefritagelsen skal 
have en tilskyndelsesvirkning for at virksomhederne kan modtage statsstøtte, det vil sige at 
støtten skal virke som en tilskyndelse til at gennemføre projektet. Støtten kan være direkte, 
dvs. som kontante beløb eller indirekte som en beregnet og fordelt statsstøtte værdi ud mod 
virksomhederne.
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Projektopstart Hvis tilsagnet indeholder krav under den generelle gruppefritagelses ordning er det relevant 
at strukturere sin bogføring med henblik på at kunne dokumentere den evt. indirekte 
statsstøtte ud i mod de deltagende virksomheder.

Kontraktenheden foretager den endelige 
juridiske og økonomiske legalitetskontrol 
og godkender projektet til ØSS 
oprettelse.

PØ vil kunne hjælpe ved spørgsmål om hensigtsmæssig ØSS 
struktur i forbindelse med Projektoprettelsen.

Projektadministration Det er projektholders ansvar løbende at sikre at statsstøttereglerne er overholdt i forhold til 
de faktiske projektaktiviteter, dvs. at AAU er ansvarlig for i samarbejde med ERST at ændre i 
tilsagnsvilkår, såfremt der måtte ske ændringer i projektaktiviteter eller der indtræder nye 
samarbejdspartnere i projektet.

Kontraktenheden involveres ved evt. 
tilsagnsændringer der har betydning for 
økonomiske og juridiske forhold i 
aftalen, herunder ændringer i 
forbindelse med krav til statsstøttevilkår.

Det er hensigtsmæssigt samtidigt at orientere PØ  om evt. 
tilsagnsændringer. 

Projektafslutning Når der har været afsluttende projektperioderevision og evt. kontrolbesøg fra ERST skal det 
sikres at der foreligger nødvendig dokumentation for overholdelse af de givne 
statsstøttebetingelser i form at endeligt statsstøtteregnskab og/eller underskrevne De 
minimis/SMV erklæringer samt evt. tro- og love erklæringer.

PØ kan bistå med vejledning i forbindelse med udarbejdelse af 
statsstøtteregnskab.

Projektlukning Der kan anmodes om projektlukning når alle aktiviteter omkring projektet er afsluttet 
herunder opfyldelse af evt. dokumentationskrav i forhold til statsstøtte. Endelig godkendelse 
af et statsstøtteregnskab kan kun ske af EU kommisionen, det afventes dog ikke før lukning i 
ØSS. Der kan komme revision på projekter med statsstøttebetingelser frem til udgangen af 
2033. I tilsagn hvor EU-kommisionens rammebestemmelsen punkt 2.2.2 er anvendt skal 
virksomhederne underskrive en tro- og love erklæring på at de hverken har modtaget direkte 
eller indirekte statsstøtte i perioden.

Skema til Tro og love erklæring der vedr. samarbejdspartneres 
modtagelses af statsstøtte findes på PØ´s hjemmeside. 
Projektet lukkes i ØSS når PØ vurderer at der foreligge 
tilstrækkelig dokumentation for overholdelse af de givne 
statsstøttebetingelser.

Aalborg Universitets opgaveansvar i relation til administration af bevillinger hvor der ingår statsstøttebetingelser
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