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Annoncering / Indkaldelse af ansøgninger
Ansøgninger til tilskudsordning om konsulenthjælp til
miljømærkning af produkter.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 20. november 2018, kl. 12.00.

Formål og opsummering
Formålet med tilskudsordningen er at øge udbuddet af og kendskabet til miljømærkede produkter i
Danmark hos danske forbrugere og virksomheder.
Miljø- og Fødevareministeriet ønsker at gøre det nemmere for forbrugerne at træffe et grønt valg. I
forbindelse med Folketingets Ny Fælles Kemiindsats er der afsat 0,5 mio. kr. til danske virksomheder,
der arbejder med at miljømærke deres produkter.
Initiativet har form af en konsulentordning, der kan hjælpe virksomheder med at opnå
miljømærkelicens til miljømærkede produkter. Da det er ansøgeren (tilskudsmodtageren), der
modtager tilskuddet skal tilskudsmodtager selv indgå kontrakt med konsulenten, og
efterfølgende selv udbetale tilskuddet til konsulenten.
Der er afsat 500.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der kan som udgangspunkt ansøges om
50.000-99.000 kr. i tilskud pr. ansøgning. Det forventes, at en ansøgning dækker tilskud til
konsulenthjælp til mere end en enkelt produkttype (dvs. de har forskellige handelsnavne/varenr.),
med mindre andet er specificeret nedenfor. I ansøgningsskemaet beskriver ansøgeren nærmere, hvor
mange forskellige typer, der tænkes miljømærket.
Der kan søges om tilskud omhandlende miljømærkning som beskrevet under Hvem kan søge tilskud.

de minimis regler (statsstøtteregler)
Tilskuddet ydes efter EU’s de minimis regler. Dvs., at ansøgeren samlet set under de minimisordninger, højest må modtage op til 200.000 Euro i statstilskud over en tre–årig periode. Se link til de
minimis-ordninger under Krav til ansøgning og projekt og de minimis erklæringen.
de minimis erklæringen udfyldes, underskrives og vedlægges bilag. Skema til erklæring er vedlagt
annoncen. Erhvervsministeriet hhv. Kommissionen beskriver de minimis ordningen nærmere:
Læs mere i erhvervsministeriets statsstøttehåndbog, s. 83 om de minimis ordningen.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf
En virksomhed kan godt søge om tilskud til en konsulent, selvom virksomheden tidligere har modtaget
tilskud i en lignende ordning (se også de minimis erklæring). I så fald skal tilskuddet anvendes til
miljømærkning af andre produkter end der tidligere er givet tilskud til.

Frister
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 20. november 2018, kl. 12.00.
Projektafslutning: Et år efter tilsagnsdatoen. Der er mulighed for at forlænge projektet.
Tilsagn forventes sendt ud primo december 2018.

Hvem kan søge om tilskud?
Virksomheder, importører, og forhandlere, der arbejder med produkter indenfor én af de seks
produktkategorier som beskrevet nedenfor, og hvis produktet er omfattet af miljømærkekriteriernes
1
produktgruppedefinition .
Det er vigtigt, at tilskudsansøger ser nærmere på produktgruppedefinitionen for produktområdet i
miljømærkekriterierne, og sikrer sig, at virksomhedens produkt ligger indenfor produktområdet.
Det forventes, at en ansøgning dækker tilskud til konsulenthjælp til mere end en enkelt produkttype
(dvs. de har forskellige handelsnavne/varenr.), medmindre andet er specificeret nedenfor.
Ansøgninger med flere produkttyper vil dog altid vægtes højere.
Vurderingskriterier er beskrevet i nedenfor i Vurdering af projektansøgninger.
En ansøgning kan kun dække én af nedenstående seks produktkategorier!
Babyprodukter med tekstil (Svanemærket) *
Legetøj (Svanemærket) **
Tøj/tekstiler til gravide, babyer, børn og unge *** (EU miljømærket eller Svanemærket)
Make-up kosmetik til bl.a. unge, parfumefri **** (Svanemærket)
Indendørs børne-/ungemøbler til hjemmet og skolen (EU miljømærket eller Svanemærket)
Personlige computere, tablets og lignende (EU miljømærket eller Svanemærket)
* For Babyprodukter af tekstil, er det indenfor barnevogne, klapvogne og autostole tilstrækkeligt at
arbejde med miljømærkning af ét produkt, mens der for fx amme- og puslepuder forventes at der
arbejdes med flere produkttyper (fx udformninger/farver).
** Også legetøj til institutioner.
*** EU miljømærket Blomsten eller Svanemærket. Det forventes, at der arbejdes med miljømærkning
af flere forskellige typer beklædning, fx forskellige typer trøjer, og ikke bare fx en t-shirt.
**** For kosmetik lægges der afgørende vægt på at der arbejdes på at miljømærke parfumefri make-up
produkter til unge.
Puljen fordeles, således at der gives tilskud til mindst én ansøgning i hver produktkategori, idet
omfang ansøgningen lever op til ansøgningskravene. Ikke-tildelte midler i en kategori kan overføres til
andre kategorier.

Miljømærkning Danmark
Miljømærkning Danmark vil op til ansøgningsfristen i et vist omfang stå til rådighed pr. mail/telefon
med råd og vejledning om produktområde og kriterier, se nedenfor:
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https://www.ecolabel.dk/da/virksomheder/kriterier
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- Babyprodukter med tekstil (Ingrid Elmedal på ie@ecolabel.dk / 72 41 48 21)
- Legetøj (Ingrid Elmedal på ie@ecolabel.dk / 72 41 48 21)
- Tekstiler til gravide, baby, børn og unge (Henrik Hougaard på hho@ecolabel.dk /28 48 11 11)
- Make-up kosmetik til bl.a. unge, parfumefri (Ingrid Elmedal på ie@ecolabel.dk / 72 41 48 21)
- Indendørs børne-/ungemøbler til hjemmet og skolen (Henrik Hougaard på hho@ecolabel.dk /
28 48 11 11)
- Personlige computere, tablets og lignende (Henrik Hougaard på hho@ecolabel.dk / 28 48 11 11)
Virksomheder, der efterfølgende modtager tilskud tilbydes desuden et indledende ”afstemningsmøde”
med den/de relevante personer i Miljømærkning Danmark om miljømærkning og produktområdet.
Det skal dog understreges, at det er konsulentens opgave at udarbejde den nødvendige dokumentation
og efterfølgende udforme licensansøgningen.

Hvad dækker tilskuddet?
Der kan søges tilskud til konsulenthjælp og dennes udlæg (maksimalt 10 % af tilskud). Efter skriftlig
aftale med Miljøstyrelsen kan udlægsloftet hæves til i alt 20 % af tilskuddet, hvis særlige forhold taler
herfor (fx i forbindelse med rejse udenfor EU).
Der gives ikke tilskud til betaling af miljømærkegebyret eller licensansøgers og virksomhedens
ansattes timeforbrug, der betragtes som egenfinansiering.
Tilskudsmodtageren/ansøgeren skal lave egen kontrakt med konsulenten, og udbetaler selv
efterfølgende tilskuddet til konsulenten. Kontraktforholdet mellem virksomhed og konsulent
er tilskudsgiver uvedkommende.

Krav til ansøgning og projekt
Ansøgningen skal indeholde udfyldt ansøgningsskema med de minimis-erklæring og evt. bilag.
Ansøgningen stiles til Miljøstyrelsen. Se ansøgningsskemaet for nærmere detaljer om adresse mm.
Som tilskudsmodtager (virksomhed) accepterer ansøger/virksomheden (pkt. 1-4), at:
1.

indsende en modtagelseskvittering fra Miljømærkning Danmark om ansøgning af licens til
produkter i henhold til det tilskuddet omhandler, eller

2.

indsende et evalueringsskema (op til 3 sider) der beskriver forløbet, herunder en forklaring på,
hvorfor projektet ikke mundede ud i ansøgning om licens, og muligheden for i nær fremtid at
ansøge om licens, som dokumentation i forbindelse med projektets afslutning, samt et
projektregnskab. Det udfyldte evalueringsskema vil efterfølgende blive sendt til Miljømærkning
Danmark, så erfaringerne med projektet videregives.

3.

i tilfælde af tilskud vil virksomheden modtage tilsagn og acceptskema der skal returneres, og
virksomhedens navn vil efterfølgende blive offentliggjort (fx på hjemmesiden www.mst.dk).

4.

navnet på tilskudsmodtager (virksomheden) vil blive offentliggjort på www.mst.dk og kunne
indgå i en eventuel artikel (på styrelsens hjemmeside) i forbindelse med afslutning af projektet.

Vurdering af projektansøgninger
De modtagne ansøgninger bliver umiddelbart efter fristens udløb vurderet af Miljøstyrelsen. Den
samlede ramme til projekterne er 500.000 kr. Der kan søges om 50.000-99.000 kr. pr. virksomhed.
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Ansøgningerne vurderes ud fra en samlet vurdering ud fra følgende kriterier:

1. Volumen og potentiale (punkt 14 i ansøgningsskema). Projekter prioriteres efter
forventede markedsudbredelse eller potentiale. Vægtes 40 %

2. Ansøgte beløb i forhold til det antal produkttyper, der søges tilskud til (11 og 12 i
ansøgningsskema). Vægtes 30 %

3. Konsulentens kompetencer (punkt 10 i ansøgningsskema). Konsulentens
kompetencer og erfaring indenfor miljømærkning af de pågældende produkter, serviceydelser,
standardisering vil blive prioriteret. Vægtes 30 %

Projektafslutning
Tilskudsmodtager skal ved regnskabsafslutning opstille et projektregnskab i henhold til det gældende
budget, timepris i ansøgningen, og Miljøstyrelsens standardvilkår for denne type tilskudsprojekter.

Tidsplan
Dato

Orienteringsmøde
afholdes ikke, men …

Aktivitet
efter ønske fra interesserede konsulenter eller virksomheder navn og
kontaktinfo blive offentliggjort på tilskudsannoncesiden, 8. oktober, 12.
oktober.
Sidste frist er 22. oktober. Se kontaktinfo nedenfor

Spørgsmål til ordningen

Frist 22. oktober. Se kontaktinfo nedenfor

Den 20. november 2018

Ansøgningsfrist til Miljøstyrelsen

Medio december 2018

Ansøgere informeres om tilsagn/afslag
Projektet forventes færdigt i løbet af 2019.

2019

Projektafslutning med indsendelse af evalueringsskema +
projektregnskab

Yderligere oplysninger?
På mail til Marie Louise Rementorp, Miljøstyrelsen: malre@mst.dk, hvis man:
-

ønsker at komme på interesseliste. Sidste frist 22. oktober.
har spørgsmål til ordningen. Frist 22. oktober. Svar på spørgsmål som uddyber annoncen vil i
anonymiseret form blive publiceret på tilskudshjemmesiden den 23. oktober.

Se i øvrigt www.ecolabel.dk for mere om miljømærkerne, kriterier mm.

Vigtige dokumenter (se annoncen på hjemmesiden)
Uploades senest 5. oktober:





de minimis erklæring. Skal udfyldes
Ansøgningsskema. Skal udfyldes
Standardvilkår. MST tilskudsordning
Evalueringsskema. Til rateudbetaling og projektafslutning. Skal anvendes
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