Erhvervspuljen i Syddjurs Kommune
Retningslinjer og ansøgningsvejledning 2020

Erhvervspuljen i Syddjurs Kommune er etableret med henblik på at yde økonomisk støtte til medfinansiering
af projekter, der har til formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling i Syddjurs Kommune.
Der er for 2020 udmeldt 2 ansøgningsfrister til Erhvervspuljen – henholdsvis den 1. marts og den 1. august.

Hvem kan ansøge erhvervspuljen om støtte?
Erhvervspuljen administreres i henhold til Erhvervsfremmelovens § 14 stk. 5. Tilskud fra puljen må kun anvendes til aktiviteter, der ikke virker konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.
Ansøgerkredsen til erhvervspuljen omfatter erhvervsrettede foreninger og sammenslutninger, herunder handelsstandsforeninger, erhvervsforeninger m.v.; uddannelsesinstitutioner; non-profit initiativer m.v.
Der gives ikke tilskud til private borgere eller enkeltvirksomheder. Projekter, hvortil en gruppe af virksomheder i fællesskab ansøger om støtte, kan komme i betragtning til tilskud.

Hvilke typer af initiativer kan der søges om støtte til?
Erhvervspuljen kan ansøges om støtte til initiativer og projekter, der sigter mod at skabe erhvervsmæssig
vækst og udvikling i Syddjurs Kommune, og som er i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes Vision og
Udviklingsstrategi 2018-2030 og med Syddjurs Kommunes til enhver tid gældende politik på erhvervsområdet. For at kunne komme i betragtning til støtte fra erhvervspuljen er det en forudsætning, at projektet er
lovligt og miljømæssigt forsvarligt.
Der skal være tale om tiltag, der rummer et vist udviklingselement og/eller har en vis nyhedsværdi. Der skal
være en målbar effekt af initiativet – eksempelvis i form af bevarede eller nye arbejdspladser eller i form af
andre konkrete resultater.
Ved behandlingen af ansøgninger vil der blive givet særlig høj prioriteret til ansøgere, der kan redegøre for,
at deres projekt adresserer mindst ét af følgende politiske mål for lokal vækst og udvikling:









Øget beskæftigelse i Syddjurs Kommune, f.eks. for specifikke målgrupper eller inden for specifikke
erhverv
Styrkede kompetencer, f.eks. for specifikke målgrupper eller inden for specifikke erhverv
Øget bæredygtighed og grøn erhvervsmæssig omstilling, f.eks. cirkulær økonomi
Mere innovation i lokale produkter og serviceydelser, f.eks. fødevarer, industrielt design m.v.
Flere iværksættere og start-ups inden for brancher, der udgør en lokal styrkeposition
Mere videndeling og tværgående samarbejde, f.eks. på tværs af erhverv og uddannelse
Digitale teknologier, der understøtter ”Smart Syddjurs”
Den gode fortælling om at drive erhverv på Djursland

Der gives ikke tilskud til projekter, hvor støtten vil have karakter af driftstilskud, idet dette vil være i strid med
§ 14 stk. 5 i lov om erhvervsfremme.
Erhvervspuljen kan som udgangspunkt ikke give tilskud til kulturelle initiativer eller projekter, der sigter mod
landdistriktsudvikling eller udvikling af civilsamfundet. Ansøgninger med disse formål henvises til andre puljer
i Syddjurs Kommune.

Hvor meget kan der søges om?
Der er i 2020 afsat i alt 300.000 kr. på kommunens budget til uddeling via Erhvervspuljen.
Erhvervspuljen kan ansøges om tilskud på mellem 25.000 kr. og 250.000 kr. Såfremt støtten fra Erhvervspuljen andrager 100.000 kr. eller derover, skal det afsluttende projektregnskab revideres af en registreret revisor.
Tilskuddet fra erhvervspuljen kan maksimalt udgøre 50% af det samlede projektbudget, og der skal i ansøgningen redegøres nærmere for, hvorledes den resterende finansiering forventes tilvejebragt. Det skal specificeres, såfremt der også er ansøgt om støtte til projektet fra andre puljer i Syddjurs Kommune.
Den øvre grænse for et årligt tilskud er på 250.000 kr. Såfremt et projekt er flerårigt, gives et flerårigt tilsagn
under forudsætning af, at der i Syddjurs Kommunes fremtidige budgetter er afsat en bevilling til erhvervspuljen.
Det er muligt at medfinansiere projektet i form af medgået tid. I givet fald prissættes den medgåede tid som
den reelle timeløn jf. lønseddel eller med 100 kr./time uden lønseddel. Medgået tid kan kun indgå som medfinansiering, og ikke som en omkostning i projektet.

Hvilke projektudgifter er støtteberettigede?
Erhvervspuljen kan støtte mange forskellige typer af projektudgifter, men der gives ikke støtte til erhvervelse
eller vedligehold af fast ejendom eller til indkøb af varige forbrugsgoder så som maskiner, køretøjer, IT og
AV-udstyr m.v.
Udgifter, som er støtteberettigede, omfatter eksempelvis udgifter til:











Intern løn til f.eks. projektledelse og koordinering
Løn i forbindelse med projektansættelser
Honorarer til eksterne konsulenter og oplægsholdere
Husleje
Mødelokaler m.v.
Forplejning
Transport og rejser
Formidling, herunder tryksager og digital formidling
Annoncering og markedsføring
Revision

De budgetterede udgifter skal være relevante i forhold til projektets gennemførelse.

Hvordan ansøger man erhvervspuljen?
For at komme i betragtning til at modtage støtte fra erhvervspuljen skal man udfylde et ansøgningsskema,
der kan downloades i word-format fra Syddjurs Kommunes hjemmeside. I ansøgningen skal der redegøres
for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Projekttitel
Ansøgt beløb
Ansøger
Kontaktperson
Evt. projektpartnere
Projektresumé
Projektperiode
Opfyldelse af udviklingsmål
Detaljeret projektbeskrivelse
Økonomi
Effekter

Alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes, og det udfyldte ansøgningsskema indsendes til Erhvervspuljen. Der kan vedhæftes bilag efter ønske, herunder uddybende projektbeskrivelse, billeder og tegninger,
samarbejdsaftaler m.v.

Hvordan behandles ansøgninger til erhvervspuljen?
Der er som nævnt i indledningen berammet to ansøgningsfrister i 2020 – henholdsvis den 1. marts og den 1.
august. Ansøgninger, som er modtaget senest på disse datoer, vil - såfremt de er fyldestgørende – blive
behandlet og lagt op til politisk beslutning på det næstfølgende møde i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.
Ansøgninger til erhvervspuljen kan i øvrigt indsendes løbende og det anbefales generelt, at ansøgere tager
en forudgående dialog med erhvervsafdelingen i Syddjurs Kommune med henblik på at kvalificere ansøgningen og drøfte muligheder og udfordringer i forhold til at kunne opnå støtte. Erhvervsafdelingen har mandat til administrativt at afvise ansøgninger, som ikke falder inden for Erhvervspuljens formål.

Hvordan udbetales støtten fra Erhvervspuljen?
Såfremt svaret på ansøgningen er positivt, vil ansøger modtage et bevillingsbrev med en redegørelse for
hvorledes støttebeløbet udbetales samt skema til regnskabsaflæggelse og skabelon for afrapportering efter
projektets afslutning.
66 % af den tildelte støtte kan udbetales forlods når der er truffet beslutning om at støtte projektet, mens de
resterende 34% af støtten kan udbetales, når projektregnskab og afslutningsrapport er modtaget.

Andre betingelser for støtte?
Projekter, som modtager tilskud fra erhvervspuljen, skal ved projektets afslutning:



Aflægge regnskab til Syddjurs Kommune for anvendelsen af det bevilgede beløb i det regnskabsskema, som udsendes sammen med bevillingsbrevet. Såfremt støtten fra Erhvervspuljen beløber sig
til 100.000 kr. eller derover, skal regnskabet være revideret af en registreret revisor.



Redegøre for at det bevilgede beløb er blevet anvendt i overensstemmelse med grundlaget for bevillingen og for de opnåede effekter af projektet, eksempelvis antallet af bevarede eller skabte arbejdspladser. Hertil anvendes den rapportskabelon, som udsendes sammen med bevillingsbrevet.

