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UDENRIGSMINISTERIET 

Spørgsmål 142 fra 
Europaudvalget til 
udenrigsministeren af 23. 
september 2016.  

 

Spørgsmål 142:  
Ministeren bedes oplyse, hvor mange midler Danmark har modtaget fra EU’s samlede tilskuds- 
og støtteordninger i 2015 fordelt på regioner. Ministeren bedes desuden redegøre for, hvor 
mange- og hvilke danske projekter, der modtager mere end 500.000 kroner - ligeledes fordelt på 
regioner. 
 

Svar:  

Der henvises til opgørelsen i omstående tabel.  

Opgørelsen er baseret på bidrag fra ressortministerierne. Det bemærkes, at mange af 
støtteordningerne ikke forvaltes af danske myndigheder, men derimod af Kommissionen, samt 
at der består en høj grad af offentlighed om støttens fordeling.  I omstående tabel er der på den 
baggrund både medtaget illustrative eksempler på projekter i Danmark samt links til offentlige 
tilgængelige lister, hvor der kan findes flere oplysninger og eksempler.    

Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142
Offentligt
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EU's tilskuds- og støtteordninger fordelt pr. region i Danmark i 20151 

                                           
1 Det er lagt til grund, at spørgsmålet drejer sig om tilsagn i 2015 fra tilskuds- og støtteprogrammer for perioden 2014-2020 af projektkarakter. Dog medtages den direkte 
landbrugsstøtte og arealstøtte under landdistriktsprogrammet også. Programmer og projekter, der udelukkende vedrører myndighedssamarbejde, eller ikke (primært) har 
virkninger i Danmark så som udenrigspolitiske instrumenter eller ordninger omfattet af retsforbeholdet er som alt overvejende hovedregel ikke medtaget. Tilsvarende 
gældende tværnationale projekter, hvor lead partneren ikke er beliggende i Danmark. På det grundlag er EU’s 3. folkesundhedsprogram ikke medtaget i denne opgørelse.  
2 Der er af hensyn til en ressourceeffektiv og rettidig besvarelse kun med enkelte undtagelser valgt en opgørelsesmetode baseret på tilsagn (bevillinger) og støttemodtagers 
adresse/regionale placering. Bemærk at tilsagn (bevillinger) i 2015 og udbetalinger i 2015 i mange tilfælde ikke vil være sammenfaldende (udbetalinger kan strække sig over 
flere år i takt med projektgennemførelsen).  I flere tilfælde giver metoden endvidere ikke nødvendigvis et dækkende billede af, hvor aktiviteterne gennemføres og projekterne 
har sine effekter, jf. eksempler anført i tabellen. Endelig er der lagt tilsagn (bevillinger) fra 2015 til grund, jf. spørgsmålet. Bemærk at dette ikke nødvendigvis giver et 
dækkende billede af det indbyrdes størrelsesforhold mellem de enkelte støtteordninger i Danmark over budgetperioden 2014-2020. For eksempel blev der givet tilsagn om 
størstedelen af midlerne til CEF-transport for hele EU-budgetperioden 2014-2020 i 2015, mens der under Globaliseringsfonden, Fonden for Socialt Udsatte og LIFE 
(klimatilpasning) ikke blev givet nogen tilsagn i 2015. Tilsagn kan i disse tilfælde gives i et eller flere andre år i perioden. Der er omregnet til kr. og afrundet.  

Fond/støtteo
rdning 

Tilsagn 
givet i 2015 i 
alt2 

Fordeling pr. 
region iht. 
tilsagnsmodta
gers adresse i 
mio. kr. 

Antal projekter 
over 500.000 pr. 
region 

Bemærkning Link til offentlige 
tilgængelige lister 
over støtte-
modtagere.  

Illustrativt eksempel 

CEF- 
Transport 
Connecting 
Europe Facility 
- Infrastruktur 
på tværs af 
Europa 
 
 

4.753 mio. kr. Hovedstaden: 
4.731 mio. kr. 
Nordjylland: 
21,6 mio. kr. 
 

Hovedstaden: 17 
Nordjylland: 1 
 

17 ud af 18 projekter falder under 
’’Region Hovedstaden’’ såfremt man 
ser på støttemodtagerens 
hovedadresse. Ser man imidlertid på, 
hvor arbejdet udføres, er billedet mere 
nuanceret.  En lang række af de CEF 
finansierede projekter går på tværs af 
de danske regioner, og i flere tilfælde 
på tværs af de nationale grænser. 
 
For Femern-tunnelen, der har fået 
tildelt i alt 4,39 mia. kr. ud af de i alt 
4,75 mia. kr., der i 2015 blev tildelt 
danske støttemodtagere, udføres 
anlægsarbejderne f.eks. i og ved 
Rødby, som er i Region Sjælland. 
(Femern A/S’s adresse ligger derimod 
i Region Hovedstaden). 

Oversigt over 
projekter med dansk 
deltagelse, der er 
bevilget støtte under 
CEF transport i 2015 
(projektnumrene 
starter med ’’2014’’, 
da det refererer til det 
år, ansøgningsrunden 
blev slået op): 
http://ec.europa.eu/i
nea/en/connecting-
europe-facility/cef-
transport/projects-by-
country/denmark 

Femern Bælt Tunnelen – Den faste 
jernbane- og vejforbindelse mellem 
Skandinavien og Tyskland  
 

CEF-Energi 
(Connecting 

7,1 mio. kr. Syddanmark: 
7,09 mio. kr. 

Syddanmark: 1  http://ec.europa.eu/i
nea/en/connecting-

Miljøeffektvurderinger ifm. opførelse af 
en ny grænseoverskridende 

http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/denmark
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/denmark
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/denmark
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/denmark
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country/denmark
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/denmark/1.4.1-0028-dk-s-m-15
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/denmark/1.4.1-0028-dk-s-m-15
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3 Svaret er givet på baggrund af Kommissionens eCorda-projektdatabase, som blandt andet opgør tilsagn på projekt-, deltager- og regionsniveau.  Kommissionens eCorda-
database opgør bevillingstilsagn på partnerniveau, hvorfor andelen af bevillingen, der tilfalder danske partnere kan angives præcist (uanset om projektet har dansk lead 
partner eller ej). For Horizon 2020 er tilsagnsbeløb til danske projektpartnere således fordelt på regioner, idet de dele af bevillingstilsagn, der tilfalder udenlandske 
projektpartnere, ikke er medtaget).  

 

Europe Facility  
- Energi). 

europe-facility/cef-
energy/projects-by-
country/denmark/1.4
.1-0028-dk-s-m-15 

elforbindelse (interconnector) af fælles 
interesse mellem Kassø (Danmark) og 
Audorf (Tyskland). 

CEF 
Telecom 
(Connecting 
Europe Facility  
- Telekom). 

345,9 mio. kr. 
 

Hovedstaden:  
345, 9 mio. kr. 
 

Hovedstaden: 2  http://ec.europa.eu/i
nea/en/connecting-
europe-facility/cef-
telecom/cef-telecom-
projects 
 

Safer Internet Centre Denmark IV - 
rådgivning, vejledning, kampagner mv. 
om sikker brug af internettet rettet mod 
børn og unge. 
Integration af danske digitale tjenester 
til national eID-gateway (som led i 
implementering af forordning 910/2014 
om elektronisk identifikation og 
tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner på det indre marked og om 
ophævelse af direktiv 1999/93/EF) 

Horizon 2020 
(Forskning og 
innovation) 

1.789,7 mio. 
kr. 
 

Hovedstaden3: 
1.098,5 mio. kr. 
 
Midtjylland:  
307,8 mio. kr. 
  
 
Nordjylland: 
135,9 mio. kr. 
 
Sjælland: 27,1 
mio. kr.   
 
Syddanmark: 
220,4 mio. kr.  

Hovedstaden: 
235 
 
 
Midtjylland: 70 
 
 
 
Nordjylland: 42 
 
 
 
Sjælland: 12 
 
 
 
Syddanmark: 28 

Svaret i kolonne 4 angiver antallet af 
danske projekter der har modtaget 
over 500.000 dkk fordelt på regioner. 
Nogle projekter har mere end en 
dansk partner, og i nogle tilfælde vil de 
danske partnere komme fra forskellige 
regioner. I sidstnævnte tilfælde vil 
projektet blive talt med i begge 
regioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskning og 
innovation:  
http://cordis.europa.
eu/projects/home_en
.html 
 

E-ferry er et dansk-ledet projekt, der skal 
udmunde i en prototype på en eldrevet 
færge til og fra Ærø. Prototypen er en del 
af et større innovativt koncept, der skal 
sænke CO2-udledningen og med 
smarte løsninger gøre driften af 
småfærger billigere. Ambitionen er, at 
konceptet viser sig markedsdygtigt og 
dermed kan udrulles til mere end 1.000 
færgeruter i Europa. Tilsagnsbevillingen 
er givet, fordi det er i europæisk interesse 
at bidrage med innovative løsninger til 
håndtering af klimaudfordringen. De 
danske deltagere i projektet modtager 
knap 75 mio. kroner tilsammen.  
 
 

http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/denmark/1.4.1-0028-dk-s-m-15
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/denmark/1.4.1-0028-dk-s-m-15
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/denmark/1.4.1-0028-dk-s-m-15
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/denmark/1.4.1-0028-dk-s-m-15
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/cef-telecom-projects
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/cef-telecom-projects
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/cef-telecom-projects
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/cef-telecom-projects
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/cef-telecom-projects
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
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Det særlige ved bevillingerne fra det 
Europæiske Forskningsråd er, at de 
kun gives til de allerbedste forskere i 
verden. Det gør konkurrencen om 
bevillingerne meget skarp, og 
forskerne, der vinder bevillingerne, 
betragtes som blandt de ypperste i 
verden. 

BODY-UI er dansk projekt, der har 
modtaget tilsagnsbevilling fra det 
Europæiske Forskningsråd. Projektet skal 
gennem ny forskning i 
kognitionsvidenskab undersøge og 
forbedre, hvordan kroppen kan bruges til 
at interagere med en computer. 
Bevillingen på knap 14 mio. kroner tilfaldt 
en forsker på Københavns Universitet. 

EFSI 
Fonden for 
strategiske 
investeringer 

Over 562,5 
mio. kr.  

Syddanmark: 
ukendt beløb 
Hovedstaden: 
562,5 mio. kr. 
 

Syddanmark: 0-1  
 
Hovedstaden: 1 
 

Det bemærkes, at projektet omtalt i 
sidste kolonne er registreret på EFSI’s 
hjemmeside som et britisk og tysk 
projekt, da størstedelen af 
investeringerne går hertil 

http://www.eib.org/e
fsi/efsi-
projects/index.htm 

Innovativ genanvendelig energi 
infrastruktur 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 
har ydet egenkapital-type finansiering på 
op til EUR 75 mio € (ca. DKK 560) til 
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) 
for en innovativ infrastrukturfond 
(Copenhagen Infrastructure II), som 
investerer i store energirelaterede 
projekter såsom offshore vind, biomasse 
og transmission ordninger. Projektet er 
med til at facilitere danske 
pensionskassers udenlandske 
investeringer.  

COSME 
 
Programmet 
for  
virksomheders 
konkurrence-
evne og 
SMV’er  
  
 
 
 

12 mio. kr.  
 

Nordjylland: 
2,0 mio. kr. 
Midtjylland: 
2,8 mio. kr. 
Syddanmark: 
1,1 mio. kr 
Sjælland: 
1,3 mio. kr. 
Hovedstaden: 
4,6 mio kr. 

Nordjylland: 1 
(EEN ) 
Midtjylland: 1 
(EEN) 
Syddanmark: 1 
(EEN) 
Sjælland: 1 
(EEN) 
Hovedstaden: 1 
(EEN) 

 https://ec.europa.eu/
easme/en/cosme-
projects  
 
Langt de fleste af 
cosme projekt-
midlerne i Danmark 
går til Entreprise 
Europe  Netværket: 
http://www.enterpris
e-europe.dk/  

EEN – Enterprise Europe Netværket 
er forankret regionalt i væksthuse eller 
hos andre regionale erhvervsaktører i alle 
de danske regioner. Tilsvarende findes 
EEN i samtlige EU-lande og fungerer 
som en one-stop-shop for lokale 
virksomheder der gerne vil eksportere 
særligt inden for EU, men der findes også 
EEN-kontorer (eller EEN-tilknyttede 
kontorer) i mere end 30 lande uden for 
EU.   

Regional-
fonden: 
ERDF 2014-

220,4 mio. kr.  
 

Nordjylland: 
13,4 mio. kr. 
Midtjylland: 

Nordjylland: 3 
 
Midtjylland: 6 

Bemærk, at når tilsagnene fordeles på 
regioner efter tilsagnsmodtagers 
adresse, får man ikke et dækkende 

ERDF: 
https://regionalt.erhv
ervsstyrelsen.dk/proje

Udarbejdelse af individuelle 
vækstplaner for 70 syddanske SMV’er i 
fødevarebranchen med fokus på bl.a. 

http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-projects
http://www.enterprise-europe.dk/
http://www.enterprise-europe.dk/
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Fond=R
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Fond=R
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4 Et eksempel herpå er to tilsagn til ”Vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder” fordelt på regionskategorierne ”Overgangsregioner” (Region 
Sjælland) og ”Mere udviklede regioner” (øvrige regioner). Vækstprogrammet er landsdækkende. Tilsagnsmodtager er Væksthus Midtjylland, som har adresse i Aarhus N, 
hvorved tilsagn i tabellen er placeret under Region Midtjylland. Væksthuset er at betragte som administrator af projektet, og de udbyder en række ydelser, som små- og 
mellemstore virksomheder i hele landet kan få gavn af.  

 

2020 – 
Innovativ og 
bæredygtig 
vækst i 
virksomheder 
 

49,0 mio. kr 
Syddanmark: 
56,7 mio. kr 
Sjælland: 
38,7 mio. kr. 
Hovedstaden: 
62,6 mio. kr. 
 

 
Syddanmark: 8 
 
Sjælland: 3 
 
Hovedstaden: 6 

billede af, hvor aktiviteter i projekterne 
gennemføres, hvor de deltagende 
aktører kommer fra, og følgelig hvor 
effekterne af projekterne forventes at 
slå igennem. 4 
 

ktliste?Fond=R 
 

bæredygtighed, eksportmuligheder og 
produktivitetsforbedringer. Projektet 
modtager 14,7 mio. kr. i medfinansiering 
fra EU.  
 

Regional-
fonden: 
ETS 
(Europæisk 
territorielt 
samarbejde) 

116,9 mio. kr.  Nordjylland: 
8,1 mio. kr. 
Midtjylland: 
42,2 mio. kr. 
Syddanmark: 
7,1 mio. kr. 
Sjælland: 
24,6 mio. kr. 
Hovedstaden: 
34,9 mio. kr. 

Nordjylland: 1 
 
Midtjylland: 3 
 
Syddanmark: 1  
 
Sjælland: 2 
 
Hovedstaden: 2 

I tallene indgår udelukkende EU-
medfinansiering til projekter med 
dansk lead partner (tilsagns-modtager), 
som har modtaget kontrakt/tilsagn i 
2015. Når en dansk partner er lead 
partner optræder hele EU-beløbet til 
projektet under den region, som denne 
danske lead partner har adresse i.  
Projekter med svensk eller tysk lead 
partner indgår ikke i oversigten, selv 
om der også indgår danske partnere i 
disse projekter. 
 

http://www.interreg5
a.eu/dk/projekte-
ergebnisse/projektueb
ersicht/  
 
http://www.interreg-
oks.eu/projektbank.4.
253f854414cf0eef05f9
9dcf.html?query=*%3
A* 
 

Global Company Training  
Inddragelse af tysk virksomheds-
kultur i den danske undervisning og 
omvendt for herved at øge 
medarbejderkompetencer på tværs af den 
dansk-tyske grænse. Projektet modtager 
5,5 mio. kr. i medfinansiering fra EU.  

Socialfonden: 
ESF 2014-
2020 
–  
Vækst via 
uddannelse og 

210,0 mio. kr.  
 

Nordjylland: 
15,9 mio. kr. 
Midtjylland: 
20,9 mio. kr.  
Syddanmark: 
68,2 mio. kr. 

Nordjylland: 2  
 
Midtjylland: 4 
 
Syddanmark: 7  
 

Bemærk, at når tilsagnene fordeles på 
regioner efter tilsagnsmodtagers 
adresse, får man ikke et dækkende 
billede af, hvor aktiviteter i projekterne 
gennemføres, hvor de deltagende 
aktører kommer fra, og følgelig hvor 

ESF: 
https://regionalt.erhv
ervsstyrelsen.dk/proje
ktliste?Fond=S 
 

Compress 
Viden- og kompetenceudvikling af 
medarbejdere i op til 100 SMV’er 
indenfor fremstillingssektoren med 
henblik på øget ressourceeffektivitet.  
Projektet modtager 15,0 mio. kr. i 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Fond=R
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/
http://www.interreg-oks.eu/projektbank.4.253f854414cf0eef05f99dcf.html?query=*%3A*
http://www.interreg-oks.eu/projektbank.4.253f854414cf0eef05f99dcf.html?query=*%3A*
http://www.interreg-oks.eu/projektbank.4.253f854414cf0eef05f99dcf.html?query=*%3A*
http://www.interreg-oks.eu/projektbank.4.253f854414cf0eef05f99dcf.html?query=*%3A*
http://www.interreg-oks.eu/projektbank.4.253f854414cf0eef05f99dcf.html?query=*%3A*
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Fond=S
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Fond=S
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projektliste?Fond=S
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5 Et eksempel herpå er to tilsagn til ”Compress” (se sidste kolonne i tabel) fordelt på regionskategorierne ”Overgangsregioner” (Region Sjælland) og ”Mere udviklede 
regioner” (øvrige regioner). Aktiviteterne er landsdækkende og har til formål at hjælpe op til 100 små og mellemstore virksomheder indenfor fremstillingssektoren med at 
blive mere ressourceeffektive. Virkemidlerne er primært viden- og kompetenceudvikling. Tilsagnsmodtager er Tietgenskolen Odense Business College, som har adresse i 
Odense C, hvorved tilsagn i tabellen er placeret under Region Syddanmark. Bemærk at årsfordelingen af tilsagn i web-databasen er foretaget ud fra projektets startdato og 
ikke tilsagnstidspunktet. Der vil således være differencer mellem opgørelsen i denne besvarelse og web-databasen. 

 

iværksætteri Sjælland: 
39,8 mio. kr. 
Hovedstaden: 
65,2 mio. kr. 
 

Sjælland: 3 
 
Hovedstaden: 9 

effekterne af projekterne forventes at 
slå igennem. 5 
 
 

medfinansiering fra EU. 

EU’s 
forbruger-
program 

2,3 mio. kr. Hovedstaden: 
2,3 mio. kr. 

Hovedstaden: 1  http://ec.europa.eu/c
hafea/documents/co
nsumers/list-grants-
awarded-2015_en.pdf  

Medfinansiering af det danske 
Forbruger Europa center, der huses af 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
Forbruger Europa arbejder for, at 
forbrugerne kan agere let og trygt på 
tværs af de europæiske grænser og gøre 
brug af mulighederne i det digitale indre 
marked. Det sker blandt andet ved 
forbrugervejledning og behandling af 
forbrugerklagesager. I de første 9 
måneder af 2016 har Forbruger Europa i 
Danmark behandlet ca. 2.500 
henvendelser og klagesager 

LAG- 57,7 mio. kr.  Nordjylland:   www.livogland.dk/lok Med projektet ”E47” genopstår en 

http://ec.europa.eu/chafea/documents/consumers/list-grants-awarded-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/consumers/list-grants-awarded-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/consumers/list-grants-awarded-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/consumers/list-grants-awarded-2015_en.pdf
http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/find-aktionsgruppe
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6 Udover de 7 danske projekter støtter EaSI også f.eks. ngo’er og andre aktører med ekspertise indenfor beskæftigelse og det sociale område. Derved støttes også 
paraplyorganisationer med postadresse udenfor DK, men med danske medlemsorganisationer. Eksempelvis European Social Network, der er et netværk af lokale udbydere 
af sociale services, der blandt andet tæller København, Århus og Odense kommuner og Region Syddanmark. Sådan støtte er ikke medtalt. Af de i alt 6 projekter i Region 

Hovedstaden indgår 2 projekter for Eures Cross Border Øresund, hvor beløbet på samlet 2.958.638DKR deles med Skåne.   

 
7 Ved at anvende nedenstående hjemmeside og sortere efter 2015, EMPL som ”Responsible Department”og Employment and Social Innovation (EaSI) som Action Type 
kan man ved at trykke på ”Details – 7 results” nå frem til en liste over de 7 projekter i Danmark 

 
8 For EHFF, ELFUL, markedsordningerne for landbrug og de direkte betalinger til landmænd er de offentligt tilgængelige lister opgjort i regnskabstal – altså hvor meget der 
er udbetalt i kalenderåret 2015. I denne tabel er beløbene for landdistriktsprogrammet (ELFUL) samt hav- og fiskerifonden (EHFF) opgjort i tilsagn. Da det ikke er alle 
tilsagn givet i 2015, der er udbetalt i 2015,  vil der være uoverensstemmelser i mellem de her oplyste beløb og beløbene i databaser. 

ordningen 
(Lokale 
Aktions 
Grupper) 
under 
Landdistrikts-
programmet 
2014-2020 

 10,8 mio. kr. 
Midtjylland: 
12,6 mio. kr. 
Syddanmark: 
18,3 mio. kr. 
Sjælland: 
12,9 mio. kr. 
Hovedstaden: 
3,1 mio. kr. 
 

 
 
 
Syddanmark: 3 
 
Sjælland: 3 
 
 

ale-
aktionsgrupper/nye-
programperiode-
2014-2020/find-
aktionsgruppe 
 

nedlagt maskinpark som 
Erhvervscenter E47 med nye 
arbejdsplader til erhverv og 
administration. Centralt beliggende i 
”trekanten” mellem Næstved, Faxe og 
Vordingborg kommuner. 
Projektet går ud på at indrette et 
kontorfællesskab og erhvervslokaler, så 
det bliver nemt for iværksættere at blive 
en del af et netværk og undgå den store 
udgift, som en nystartet virksomhed har. 

EaSI  
(Beskæftigelse 
og Social 
Innovation) 

9,8 mio. kr.6  
 

Syddanmark: 
11.250 kr. 
Hovedstaden: 
resten.  
 

Hovedstaden: 5  
 

 http://ec.europa.eu/b
udget/fts/index_en.ht
m 7 

Feasibility studie vedr. en europæisk 
mobilitetsportal om social sikring – 
social sikring ved dine fingerspidser 
 

Den 

Europæiske 
Hav- og 
Fiskerifond 

(EHFF) 

164,9 mio. kr.   Hovedstaden: 
21,6 mio. kr.  
Midtjylland: 
53,0 mio. kr. 
Nordjylland: 
53,0 mio. kr. 
Sjælland: 
9,7 mio. kr. 
Syddanmark: 

Hovedstaden: 8 
Midtjylland: 25 
Nordjylland: 20 
Sjælland: 5 
Syddanmark:10 

Opgjort uden FLAG som 
administreres af Erhvervsstyrelsen. 

Fiskeristøtte8: 
http://naturerhverv.d
k/tilskud-
selvbetjening/soeg-i-
registre/modtagere-
af-eu-
stoette/tilskudsmodta
gere-under-
fiskeriudviklingsprogr

Modernisering af fiskerifartøjer: 
Formålet er at øge kvaliteten af fangsten. 
Der blev blandt andet investeret i nye 
fangstbehandlingsdæk og udstyr samt nye 
opbevaringsfaciliteter. 
 
Der gives også støtte til blandt andet 
udvikling af nye mere skånsomme 
fiskeriredskaber, dataindsamling og 

http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/find-aktionsgruppe
http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/find-aktionsgruppe
http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/find-aktionsgruppe
http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/find-aktionsgruppe
http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/find-aktionsgruppe
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
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27,6 mio. kr. 
 

am/ innovation indenfor akvakultursektoren. 

Den 
Europæiske 
Landbrugs-
fond for 
Udvikling af 
Land-
distrikterne 
(ELFUL) 

1.080,8 mio. 
kr. 
 

Hovedstaden: 
64,9 mio. kr. 
Midtjylland: 
327,7 mio. kr. 
Nordjylland: 
235,9 mio. kr. 
Sjælland: 103,0 
mio. kr. 
Syddanmark: 
349,3 mio. kr. 

Hovedstaden: 26 
Midtjylland: 182  
Nordjylland: 118 
Sjælland: 42  
Syddanmark: 181 

-Som følge af omlægning til 5-årige 
tilsagn til økologisk arealtilskud, er der 
givet tilsagn for ca. 92 mio. €. Den 
samlede opgørelse for tilsagns-
givningen er derfor relativt høj i 2015.   
-Opgjort uden LAG, anlæg og 
skovordningerne. 

Landbrugsstøtte: 
http://naturerhverv.d
k/tilskud-
selvbetjening/soeg-i-
registre/modtagere-
af-eu-
stoette/landbrugsstoe
tte/ 
 

Der gives tilskud til en bred vifte af tiltag 
– blandt andet økologi, miljøteknologi, 
etc.  Eksempelvis gives der støtte til  
modernisering af stalde for at øge 
produktivitet og dyrevelfærd. Der blev 
blandt andet investeret i nye stipladser til 
svin. 

Markeds-
ordninger for 
landbrugs-
varer 

88,1 mio. kr. Hovedstaden: 
38,1 mio. kr. 
Midtjylland: 
34,3 mio. kr. 
Nordjylland: 
0,0 mio. kr. 
Sjælland: 0,0 
mio. kr. 
Syddanmark: 
15,7 mio. kr. 
 

Hovedstaden: 6 
Midtjylland: 16  
Syddanmark: 3 

Opgørelser fordelt på udbetalinger i 
2015, da der ikke opereres med tilsagn 
i denne type ordninger. 

Landbrugsstøtte: 
http://naturerhverv.d
k/tilskud-
selvbetjening/soeg-i-
registre/modtagere-
af-eu-
stoette/landbrugsstoe
tte/ 

Der gives blandt andet støtte uddeling af 
skolefrugt og skolemælk. Der er også 
givet støtte til landmænd, der er ramt af 
konsekvenserne af den russiske 
embargo  mod fødevarer fra blandt 
andet EU. 

Direkte 
betalinger til 
landmænd 

6.031,7 

mio. kr. 
 

Hovedstaden: 
225,4 mio. kr. 
Midtjylland: 
1.866,0 mio. kr. 
Nordjylland: 
1.189,0 mio. kr. 
Sjælland: 977,1 
mio. kr. 
Syddanmark: 
1.773,5 mio. kr. 
 

Hovedstaden: 39 
Midtjylland: 539  
Nordjylland: 352 
Sjælland: 298  
Syddanmark: 519 

Opgørelser fordelt på udbetalinger i 
2015, da der ikke opereres med tilsagn 
i denne type ordning. 

Landbrugsstøtte: 
http://naturerhverv.d
k/tilskud-
selvbetjening/soeg-i-
registre/modtagere-
af-eu-
stoette/landbrugsstoe
tte/ 
 

Der er hovedsageligt tale om areal-
baseret landbrugsstøtte samt 
slagtepræmier. 

LIFE – Natur, 
miljø og 
klimatilpasning 

70,1 mio. kr. Hovedstaden: 
12,7 mio. kr. 
Midtjylland: 6,7 
mio. kr.  

Hovedstaden:1 
Nordjylland:1 
Syddanmark:1 

Udover de 3 projekter med dansk 
projektejer, er der også givet tilskud til 
3 projekter med udenlandsk projekt-
ejer. Beløbet (70,1 mio. kr) dækker 

http://ec.europa.eu/e
nvironment/life/proj
ect/Projects/index.cf
m 

Der er blandt andet givet tilskud til 
restaurering af danske højmoser 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/landbrugsstoette/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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9 I denne database indgår kun projekter, hvor udbetaling har fundet sted (hvilket ikke er tilfældet for de projekter, der nævnt i denne tabel). 

Nordjylland: 
24,6 mio. kr. 
Sjælland: 1,5 
mio. kr. 
Syddanmark: 
26,1 mio. kr. 

dels de danske projekter samt den 
danske andel af projekter med 

udenlandsk projektejer.  
 

9 

Fødevare-
sikkerhed 

1.2 mio. kr. Midtjylland:1,2 
mio. kr. 

Midtjylland:1 
 

  Erstatning i forbindelse med 
nedslagning af høns og destruktion af 
rugeæg pga. smitte med salmonella. 

Creative 
Europe – 
Culture 

7,7 mio. kr.  Hovedstaden:  
3,6 mio. kr.  
 
Midtjylland: 
3,7 mio. kr..  
 
Sjælland: 
0,3 mio. kr.   
 
 

Hovedstaden: 3 
 
 
 
Midtjylland:1 
 

  Større 
samarbejdsprojekter 

 Mindre 
samarbejdsprojekter 

 Platforme 

 Litterære 
oversættelser 

 

Power of Diversity (Crossing Lines). 
Partnerne vil skabe et multinationalt 
teaterensemble af unge med blandet 
social baggrund, der gennem Hiphop, 
dans og rap vil skabe nye traditioner for 
gadeteater og tiltrække en bredere vifte af 
aktører og publikum. Marginaliserede 
unge tilbydes i projektet træning af 
internationale professionelle kunstnere, 
ligesom der er lagt op til at fremme social 
integration og  beskæftigelsesmuligheder. 
Forestillingerne skal udbredes til mere end 
100.000 mennesker over hele Europa. 
 
 

Creative 
Europe 
MEDIA 

36,5 mio. kr. 
 
 

Hovedstaden: 
34,8 mio. kr.  
 
Midtjylland: 
1, 9 mio. kr.  
 

Hovedstaden: 27 
 
 
 
Midtjylland: 2 

 http://www.dfi.dk/B
ranche_og_stoette/Cr
eative-Europe-
Desk/Resultater.aspx 

1.000.000 € Nordisk Film Production til 
TV serien The Team (Mord uden 
grænser). 
 
VIA University College i Viborg har 
modtaget 2 støttebidrag over 500.000 kr. 
til animations efteruddannelse. 

Europe for 
Citizens 
(EfC) 

1 mio. kr. 
 

Midtjylland 
1 mio kr. 

Midtjylland: 1  
  
 

Europe for Citizens er en tværnational 
pulje hjemhørende ved DGs Migration 
and Home Affairs: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/financing/fundings/citizenship

EACEA: 
http://eacea.ec.europ
a.eu/europe-for-
citizens/selection-
results_en 

Global Citizen 0,14 mio. € til dialogmøder 
om bæredygtig udvikling og etablering af 
en platform (www.spotter.one) der vil 
koble talenter og specialister globalt og 
ressourceeffektivt.   

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2.coop_2_selectedprojectsinclpartners.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2.coop_2_selectedprojectsinclpartners.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2.coop_1_selectedprojectsinclpartners.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2.coop_1_selectedprojectsinclpartners.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/selection_results-including_members.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_literary-translation_2015-selected-applications.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_literary-translation_2015-selected-applications.pdf
http://www.dfi.dk/Branche_og_stoette/Creative-Europe-Desk/Resultater.aspx
http://www.dfi.dk/Branche_og_stoette/Creative-Europe-Desk/Resultater.aspx
http://www.dfi.dk/Branche_og_stoette/Creative-Europe-Desk/Resultater.aspx
http://www.dfi.dk/Branche_og_stoette/Creative-Europe-Desk/Resultater.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/citizenship-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/citizenship-programme/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
http://www.spotter.one/
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-programme/index_en.htm 
 
I denne opgørelse er kun medregnet 
projekter, hvor hovedprojektholder/ 
tilsagnsmodtager er lokaliseret i 
Danmark.  I 2015 indgår danske 
partnere i 8 EfC- projekter.  
 

 
 

 
Global Citizens hjemmeside: 
http://www.globalcitizen.net 
 
 
 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/citizenship-programme/index_en.htm
http://www.globalcitizen.net/

