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NOTAT

Statsstøtte
1. Formål med notatet
Der er generelt øget opmærksomhed på overholdelse af statsstøttereglerne. Jura og Forsikring har
derfor udarbejdet dette notat. Notatet har til formål at sætte læseren bedre i stand til at identificere
mulige statsstøtteretlige problemstillinger, således at læseren på et tidligt stadie kan inddrage en jurist. Målgruppen er forskningsansvarlige og andre med ansvar og mulighed for at indgå samarbejder
med virksomheder og andre institutioner.

2. Hvad er statsstøtte
Statsstøtte er støtte, der ydes ved hjælp af statsmidler til en modtager, der driver økonomisk virksomhed. Det er kun statsstøtte, hvis støtten giver modtageren en økonomisk fordel, som modtageren ikke
ville opnå på normale forretningsvilkår. Herudover forudsættes det, at støtten er selektiv (i modsætning til generel), forvrider eller truer med at forvride konkurrencen, samt at støtten påvirker samhandlen på det indre marked. Hvis samtlige disse kriterier er opfyldt, er der tale om statsstøtte.
Hvis ét af kriterierne ikke er opfyldt er der ikke tale om statsstøtte.
Statsstøtte kan optræde både i forhold til regionen og i forhold til private virksomheder og institutioner,
som regionen samarbejder med. Statsstøtte til samarbejdspartnere er midler, som direkte eller indirekte overføres fra regionen til den pågældende samarbejdspart, f.eks. en virksomhed.

3. Eksempler på aktiviteter, hvor det er særligt relevant at overveje statsstøtte
Det er altid relevant at overveje, om der er tale om statsstøtte i projekter, der indebærer en ekstern
funding, f.eks. Innovationsfondsmidler eller EU-midler, f.eks. via Interreg-programmet. I forbindelse
med hjemsøgning af eksterne midler, bør statstøttevurderingen være en del af beslutningsgrundlaget,
når arbejdspakkerne (WPs) udarbejdes i forbindelse med en fondsansøgning.
Vær opmærksom på, at det i forbindelse med indleveringen af en fondsansøgning kræves, at der udarbejdes en statsstøtteerklæring. Det er derfor vigtigt at have overblik over, hvorvidt de planlagte aktiviteter indeholder et element af statsstøtte, allerede mens fondsansøgningen skrives.
Et eksempel på indirekte statsstøtte er, hvor regionen afholder udgifter for virksomheden, f.eks. lokaleleje, eksterne konsulentomkostninger, kost og logi, transport m.v. Disse poster vil dog typisk kunne
indeholdes i De minimis forordningen, dvs. max EUR 200.000 i samlet statsstøtte pr. virksomhed over
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en periode på 3 år. Når De minimis forordningen skal anvendes, foreligger der en fastlagt procedure,
som skal følges, og der er knyttet strenge dokumentationskrav til anvendelse af De minimis forordningen.
Det er imidlertid ikke afgørende, om der er eksterne midler involveret i samarbejdet.
Statsstøtte kan forekomme i forbindelse med forskningssamarbejder med private virksomheder, ved
offentlig-private innovationssamarbejder (OPI-projekter) samt ved indgåelse af kommercielle kontrakter, f.eks. salg af regionens IPR til en privat virksomhed.
Juristen skal inddrages i disse samarbejder, og der skal udarbejdes en skriftlig aftale, der bl.a. tager
højde for, at regionen modtager en modydelse, som samlet set svarer til markedsprisen for den
ydelse, som regionen leverer. Der er særligt fokus på, at købsoptioner, licenser m.v. forhandles på
markedsvilkår.
Hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale markedsprisen for regionens ydelse, kan der være
mulighed for at indgå et samarbejde, hvor resultaterne offentliggøres til gavn for samfundet (”open
source”).
En konsulentopgave er, hvor regionen sælger viden eller tjenesteydelser til en virksomhed eller anden offentlig myndighed, som betaler en fast pris for ydelsen, og hvor alle rettigheder til resultaterne
overdrages til den eksterne part. Regionen må ikke medfinansiere sådan en aktivitet. Regionen skal
derfor sikre sig, at ydelsen leveres til markedspris.
For alle aftaletyper gælder, at vilkårene skal være aftalt, før aktiviteten påbegyndes.

4. Tilrettelæggelse af aktiviteten
Hvor støtten kan kategoriseres som statsstøtte, skal aktiviteten tilrettelægges således, at der enten
ikke er tale om statsstøtte (længere), eller ved at aktiviteten tilrettelægges således, at den er forenelig
med statsstøttereglerne. F.eks. kan det være muligt at gennemføre aktiviteten inden for rammerne af
De minimis forordningen (max EUR 200.000 i samlet statsstøtte pr. virksomhed over en periode på 3
år) eller Den generelle gruppefritagelsesforordning.

5. Tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte
Ulovlig ydet statsstøtte skal tilbagebetales med renter af den virksomhed, der har modtaget støtten.
En virksomhed kan ikke undgå tilbagebetaling med henvisning til, at den var i god tro og uvidende
om, at der var tale om ulovlig statsstøtte. Konsekvensen af et tilbagebetalingskrav kan i sidste ende
være virksomhedens konkurs. Det er derfor vigtigt, at en virksomhed ikke modtager ulovlig statsstøtte
fra regionen.

6. Opsummering af notatet
Det er relevant at overveje om der gives statsstøtte, når regionen indgår i et samarbejde med eksterne parter, herunder ikke mindst, når regionen er involveret i projekter med eksterne midler.
Det er ofte muligt at tilrettelægge aktiviteten, så statstøttereglerne overholdes.
Samarbejdsaftaler, forskningsaftaler, købs- og salgsaftaler, konsulentaftaler m.v. skal indgås skriftligt
og med bistand fra en jurist.
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