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Besvarelse af spørgsmål 1 alm. del stillet af udvalget den 8. oktober 
2018 efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth (DF). 
 

Spørgsmål: 
Ministeren bedes redegøre for det årlige budget samt hvor mange penge 
Danmark har modtaget fra 1) InvestEU-støtteprogram, 2) Interreg støtte-
program og 3) Seal of Excellence program for årene 2014-2017? 
 

Svar: 
Indledningsvis skal jeg bemærke, at Seal of Excellence er et tiltag, der er 
introduceret på pilotprojektbasis i Horizon 2020-regi.  Når en ansøgning 
til et forskningsprojekt har opnået Seal of Excellence, kan medlemsstater-
ne vælge at finansiere projektet med fx allerede allokerede struktur-
fondsmidler, inden for statsstøttereglernes rammer. Der er dermed ikke 
tale om et selvstændigt program, eller at medlemslandene får tildelt mid-
ler under Seal of Excellence. Det er Uddannelses- og Forskningsministe-
riets, der har ressortansvar vedrørende Seal of Excellence i Horizon 2020-
regi.  
 
I forhold til programmerne InvestEU og Interreg, der er de to program-
mer, som er omfattet af Rådets forslag til ændring af bemyndigelsesfor-
ordningen på statsstøtteområdet, kan jeg oplyse følgende:  
 

InvestEU  
Forslaget om forhandling af InvestEU-programmet ligger under Finans-
ministeriets og Erhvervsministeriets ressort.  
 
InvestEU-programmet foreslås etableret i den kommende flerårige finan-
sielle ramme (MFF) for 2021-2027. Der eksisterer således ikke et budget 
for og dermed heller ikke et hjemtag til Danmark fra InvestEU i perioden 
2014-2017.  
 
Det bemærkes, at InvestEU-programmet skal omfatte 3 elementer, herun-
der en InvestEU-fond, der skal fremme investeringer på basis af en garan-
ti fra EU’s budget. InvestEU-fonden bygger bl.a. videre på Den Europæi-
ske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der blev etableret i 2015 og 
har til formål at styrke investeringsniveauet i EU gennem garantistillelse 
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fra EU's budget. EFSI bygger på en garanti fra EU-budgettet på 26 mia. 
euro samt garantier fra Den Europæiske Investeringsbank på 7,5 mia. eu-
ro. Budgetgarantien er understøttet af en hensættelse fra EU-budgettet til 
en garantifond på ca. 9 mia. euro. Den Europæiske Investeringsbank op-
gør løbende den totale EFSI-finansiering fordelt på medlemsstater. Det 
fremgår heraf, at Danmark har fået tilsagn om EFSI-finansiering der ud-
gør ca. 747 mio. euro for perioden fra oprettelsen af ESFI i 2015 og frem 
til 30. september 2018. 
 
Interreg 

Interreg omfatter mere end 100 programmer i EU. Det samlede EU-
budget til Interreg udgør mere end 65 mia. kr. på europæisk plan i perio-
den 2014-2020.  
 
Danmark har i årene 2014-2017 modtaget 86 mio. euro (løbende priser) 
fra programmet for Europæiske Territorielt Samarbejde (Interreg). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Jarlov 
  
 


