NOTAT

FAQ-skema. Tilskudsordning til miljømærkning af tekstiler.

Miljøteknologi
J.nr. MST-133-00082
Spørgsmål og svar, fx stillet i forbindelse med annonceringen af tilskudsordningen. Ref. san
Den 24. august 2015
Spørgsmålene kan være generaliseret.
FAQ-skemaet er udvidet med en kort opdatering af, hvad der blev diskuteret på
orienteringsmødet, d. 21/8-15, hos Miljømærkning Danmark.

Orienteringsmøde, 21. august 2015.
Efter velkomst af Jakob Waidtløw fra Miljømærkning Danmark blev tilskudsordningen præsenteret af Søren Mørch
Andersen fra Miljøstyrelsen og Jakob Waidtløw gav en introduktion til EU miljømærkets og Svanemærkets kriterier.
Med udgangspunkt i projektannonceringen og nedenstående FAQ-skema blev spørgsmål til ordningen besvaret. Der
var to forhold der yderligere blev uddybet, se lige herunder.
Spørgsmål
Udbetales tilskuddet fortsat, hvis
der ikke opnås miljømærkelicens?

Skal virksomheden der får tilskud
være dansk?

Svar
Ja, der gives tilskud til det udførte arbejde, der er beskrevet i ansøgningen,
men hovedformålet med projektet er, at der arbejdes hen imod at opnå en
licens eller udvide antallet af miljømærkede tekstiler. Ved rateudbetalingen i
december måned kan Miljøstyrelsen vurdere om det er realistisk at projektet
kan nå målet, eller evt. stoppe projektet i den forbindelse.
Nej. Virksomheden behøver ikke at være dansk, men kan fx have en
filial/gren i Danmark.
I tilfælde af, at virksomheden søger om tilskud til miljømærkning af tekstil
(licensansøgeren), fx er en udenlandsk tekstilproducent, kan der også søges
om tilskud. I det tilfælde vil det være praktisk, at konsulenten er dansk (og
forestår kontakten til Miljøstyrelsen) og at der fx er en danskplaceret
aftagervirksomhed, der skal anvende de miljømærkede tekstiler til det danske
marked.
Det skal bemærkes, at tilskud kun kan udbetales via e-faktura, se
projektannoncen.

Spørgsmål

Svar

Til tilskuddet og administration
Hvis man får tilskud, vil det så altid Nej! Miljøstyrelsen kan godt gå ind og give tilsagn om et lavere beløb, og bede
være det ansøgte beløb, der søges
om et revideret budget.
om?
Hvornår kan man få tilskuddet
udbetalt?

Tilskuddet gives kun til de virksomheder, der får tilsagn om tilskud efter
ansøgning til konsulentordningen. Se rater for tilskud herunder.
Der gives kun tilskud til aktiviteter, der ligger efter tilsagn om tilskud.

Deadline er fastsat til 15. december
2015!
Det er ikke realistisk at blive færdig
inden for ca. 3 mdr.!

Deadline for projekterne er ændret til 15. marts 2016. Tilskud kan udbetales i
2 rater: Op til 50 % af tilskuddet inden den 15. december 2015 ved indsendelse
af et rateregnskab og en statusbeskrivelse for fremdriften i projektet, og ved
endelig projektafrapportering, senest 15. marts 2016 ved indsendelse af
slutregnskab og 1) kvittering fra Miljømærkning Danmark om ansøgning om
licens eller 2) en evalueringsrapport for hele projektet.

Hvordan sker udbetaling?

Udbetaling kan kun ske ved brug af elektronisk fakturering (e-faktura), se fx
www.virk.dk (Fakturablanketten). Det tilrådes, at tilskudsmodtager
(virksomheden) sætter sig ind i dette i god tid inden indsendelse af faktura.

Hvad er kravet til
regnskabsaflæggelse?

Da tilskuddet er under 100.000 kr. stilles der ikke krav om, at projektets
regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Revisionen skal i disse tilfælde udføres af en valgt revisor, der skal opfylde
almindelige habilitetskrav.

Hvor mange konsulenttimer og til
hvilken sats, regner I med, at hver
ansøgning max må trække?

Det forventes at satsen for konsulenttimer ligger i samme område som
lignende projekter.
Med tilskud på 99.000 kr. og 10 % i udlæg, vil der som udgangspunkt være et
sted mellem 80 – 120 konsulenttimer i projektet.

Det er anført, at andelen til udlæg
kan stige til i alt 20 %. Hvornår er
det muligt?

Det er ud fra en konkret vurdering, og i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at
rejse uden for EU i forbindelse med projektet.
I så tilfælde vil andelen til konsulenttimer være mindre.

Om ansøger og konsulenten
Skal konsulenten, der ansøges om
tilskud til, være fundet i forbindelse
med ansøgning om projekt?

Ja! Der skal bl.a. fremlægges CV og timepris for konsulenten.

Har det betydning for ansøgningen
om virksomheden tidligere har haft
licens til miljømærkede tekstiler?

Nej! Og tilskuddet kan også anvendes i forbindelse med arbejdet med at forny
af licenser.

Skal konsulenten, der er med i
ansøgningen have et CVR nummer,
eller kan man søge som privat?

Nej. Der er ikke krav om at konsulenten skal have et CVR nr.
Enkeltpersoner uden CVR nr. kan anvende CPR nr. i stedet (i forhold til
oplysning om tilskud til Skat).
Vær opmærksom på, at det er virksomheden, der søger om licens til
miljømærke, der er modtager af tilskud. Tilskuddet skal dog anvendes til
aflønning af konsulent, jf. vilkår for at for at få tilskud gennem ordningen.

Kan flere tekstilvirksomheder gå
sammen om at få miljømærket en
metervare fra en udenlandsk
tekstilproducent.

Ja! Men tilskuddet til konsulenten udbetales kun til én virksomhed, og kan
ikke deles op på flere.

Hvilke virksomheder, som
ordningen retter sig imod, kan søge
om tilskud?

Alle virksomheder, der ønsker at søge om licens om miljømærkning af tøj, kan
søge om tilskud.

Tekstilproducenter, grossister eller
forhandlere/salgsvirksomheder?

Tilskuddet udbetales til virksomheden, der aflønner konsulenten, der hjælper
eller udfører arbejdet med dokumentation af overholdelse af
miljømærkekriterierne.

Hvad kan tilskuddet anvendes til
Er det kun Blomsten og Svanen, der Ja. Begge mærker er offentlige miljømærker, der reguleres af Miljøstyrelsen.
gives støtte til?
Jeg er interesseret i at designe en
Udgangspunktet er, at ordningen skal afhjælpe med dokumentation af
helt ny bæredygtig tekstilkollektion. overholdelse af miljømærkekriterier. Ansøgningerne vil bl.a. blive vurderet ud
fra, om det er realistisk at færdiggøre en ansøgning om miljømærkning
Kan jeg få tilskud?
indenfor tidsfristen. Det er eksempelvis sandsynligvis ikke realistisk at starte
på en helt ny kollektion, og så regne med at blive færdig indenfor tidsfristen.
Er boligtekstiler inkluderet?

Ja. Der kan ansøges om tilskud til alle typer af tekstiler, der kan søges om
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licens til, jf. de to miljømærkers produktgruppedefinition.
Er det antal forskellige stykker tøj
(evt. af samme metervare), der
menes, når antal produkter vægter
med 60 %?

Udgangspunktet er, at det vægtes højere, hvis der søges om tilskud til to typer
tøj/tekstiler (gerne af samme metervarer eller fiber), i forhold til én type.

Eller er det diversiteten af fibertyper Fx hvis der søges om licens til flere end en type trøje eller gardin. Hvorvidt de
eller metervarer der menes?
forskellige typer tøj/tekstil er af samme metervarer eller fibertype er ikke
afgørende.
Fx kan virksomhedens interne produktionsnr. og handelsnavn anvendes til at
dokumentere forskelligheden af tekstilprodukter. Forskellige produkter kan fx
være en kollektion af t-shirts i forskellige størrelser og/eller farver.
Søges der om tilskud til én type metervarer, kan der følge en beskrivelse af,
hvilke tekstilprodukter, som tænkes miljømærket efterfølgende.
Kan der søges om tilskud til
miljømærkning af udenlandske
metervarer?

Ja!

Kan tilskuddet dække udgifter til
standardtests udført af testinstitut?

Nej. Udgifter i forbindelse med test og lign. dækkes ikke.
Ordningen dækker udgifter til konsulentens løn, og dennes udlæg i forbindelse
med løsning af opgaven (10 %).

Kan en del af tilskuddet gå til
dækning af udgifter til
Miljømærkning Danmarks
kontrolbesøg på
produktionsenheder?

Nej. Ordningen dækker udgifter til konsulentens løn, og dennes udlæg i
forbindelse med løsning af opgaven (10 %).
Miljømærkning Danmarks kontrolbesøg ligger også typisk efter
licensansøgningstidspunktet. Udgifter hertil dækkes ikke.
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