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pkt. 3.4.1 - Budgetregler for virksomheder i Danmark og udlandet, side 12 

 

Mulighed for valg af flat rate-timesats ved opfyldelse af EU´s de minimis-regler for statsstøtte 
Virksomheder, der ansøger om en investering på under 200.000 EUR (svarende til ca. 1,5 mio. kr.), kan ved 
budgetlægningen vælge at anvende en flat rate-timesats på 750 kr. i stedet for en timesats baseret på de faktiske 
lønomkostninger. Dette forudsætter, at virksomheden opfylder betingelserne for at modtage investeringen efter EU-
Kommissionens de minimis-regler for statsstøtte, dvs. EU-Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 
2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis støtte, 
som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 24. december 2013. 
 
Senest i forbindelse med indgåelse af investeringsaftalen med fonden vil virksomheden derfor skulle indsende en tro og 
love-erklæring om, at virksomheden opfylder reglerne for de minimis-støtte i den nævnte periode. Det betyder, at 
ansøger skal overholde kravet om maksimal de mimimis-støtte på 200.000 EUR i alt over det indeværende og de to 
foregående regnskabsår. 
 
Det skal fremgå i budgettet i ansøgninger med frist den 20. februar 2018 hvilke virksomheder i projektet, der har anvendt 
flat rate- timesats. Under partnerfanen (P1 - P60) i budgettet skal det for hver virksomhed fremgå af kommentarfeltet, 
hvis virksomheden har anvendt flat rate-timesatsen i forbindelse med beregningen af virksomhedens lønudgifter i 
projektet. For ansøgninger med frist den 14. august 2018 vil ændringen blive implementeret i budgettets stamdata 
sektion i partnerfanerne (P1 - P60). 
 
Særlige regler for visse sektorer 
Virksomheder inden for sektorerne fiskeri og akvakultur, primærproduktion af landbrugsprodukter eller vejgodstransport 
(for fremmed regning) kan ikke ansøge efter de minimis-reglerne, men skal anvende de faktiske lønomkostninger ved 
budgetlægningen som beskrevet i afsnit 3.4.1. 
 
For investeringer, hvor der er anvendt en flat rate-timesats, er de maksimale investeringsgrader: 
Små og mellemstore virksomheder (SMV) 
 Industriel forskning:  60 % 

Eksperimentel udvikling:  35 % 
Store virksomheder  
 Industriel forskning: 50 % 

Eksperimentel udvikling:  25 % 
 

Præcisering af beregning af bruttotimeløn for offentlige institutioner i Danmark og udlandet (pkt. 3.4.2, side 13 ) og 
GTS-institutter (pkt. 3.4.3, side 14) 
 
Lønomkostninger inkluderer personaleudgifter til forskere, teknikere og andet personale, som medvirker i projektet. 
 
I direkte lønomkostninger medtages faktiske afholdte lønudgifter, der beregnes på baggrund af årlig bruttoløn inkl. 
pension, forsikring, feriepenge m.v. Til beregningen af bruttotimelønnen skal der anvendes et årstimetal på 1.628 timer 
for en fuldtidsansat. Den beregnede bruttotimeløn for den enkelte medarbejder kan maksimalt udgøre 1.000 kr. 
 
Alle projektpartnere har pligt til at sikre, at der føres timeregistrering for de medarbejdere, der deltager i projektet. Der 
kan ikke i beregningen indgå dækning af udgifter i forbindelse med merarbejde, sygdom, orlov eller lignende. 
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