Tilskud til
miljømærkekonsulent
Orienteringsmøder afholdt
Onsdag d. 4. november 2015 hos Miljømærkning Danmark
Torsdag 5. november 2015 hos Miljøstyrelsen (Århus).

Dagsorden
13.00-13.10 Kort velkomst v/Miljømærkning Danmark og Miljøstyrelsen
13.10-13.30 Præsentation af tilskudsordningen v/Søren Mørch Andersen,
Miljøstyrelsen (med mulighed for spørgsmål).
13.30-14.15 Præsentation af Svanens miljømærkekrav ”Her er udfordringerne”,
v/Miljømærkning Danmark (med mulighed for spørgsmål).
14.15-14.30 Kaffe/the og mulighed for networking.
14.30-14.50 Evt. yderligere spørgsmål til tilskudsordning og miljømærkekrav.
14.50-15.00 Afrunding v/Søren Mørch Andersen, Miljøstyrelsen
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Formål med tilskudsordningen
Flere miljømærkede servicevirksomheder!
I alt 400.000 kr. til arbejde med miljømærkning
af servicevirksomheder
Succesparametre
• Mere erfaring med miljømærkning hos danske servicevirksomheder.
• Flere miljømærkede servicevirksomheder i Danmark.

• Her gennemgås tilskudsordningen og ansøgningsprocedure.
• Miljømærkekravene gennemgås senere.
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Hvem kan søge om tilskud?
Servicevirksomheder indenfor
• Rengøringstjenester
•

Tekstilservice/vaskerier

• Rens af tekstiler
• Dagligvarebutikker
• Restauranter/kantinedrift
Tilskuddet skal bruges til at købe konsulenthjælp med henblik på at få en
miljømærkelicens til en servicevirksomhed.
• Ansøgningsfrist: Tirsdag den 17. november 2015
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Virksomhedstype

Antal svanemærkede

Rengøringstjenester

10

Tekstilservice/vaskerier

25

Tekstilrens

1

Restaurant/kantine

2

Dagligvarebutikker

13

Med ordningen ønskes flere muligheder for danske forbrugere – herunder
også offentlige indkøbere – til at kunne vælge miljømærkede services i det
daglige.
Der er lagt vægt på det daglige og det nære servicevalg, herunder også
valg der kan skubbe forbrug mere over mod produkt-service systemer.
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Ansøgningen – Hvad skal der til?
Tjek annonceringshjemmesiden:
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groenstrategi/miljoemaerker/tilskud-til-miljoemaerkning-afservicevirksomheder/
Her vil relevante dokumenter ligge i forbindelse med ansøgningen.
Ansøgning skal bestå af:
•Ansøgningsskema med diverse oplysninger og kort
beskrivelse af hvad der søges om tilskud til.
•de minimis erklæring
• de minimis ordningen er regler for medlemslandes
statsstøtte til medlemslandets virksomheder.
• Tilskudsmodtager må ikke indenfor 3 år modtage mere end
200.000 EURO over en 3-årig periode.
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Ansøgningen – Hvad lægges der vægt på?
Ansøgte beløb. Der kan søges om tilskud på op til 50.000 kr. pr. enhed.
• Virksomheder/kæder der søger om tilskud til flere enheder kan
søge op til højest 150.000 kr. Ansøgninger, der omfatter
miljømærkning af flere enheder, vil blive prioriteret.
• To enheder (op til): 70.000 kr.
• Herefter pr. efterfølgende enhed (op til): 20.000 kr.
Miljøstyrelsen kan prioritere tilskudsbeløbet.
Vægtning
Antal enheder, der søges om i forhold til beløb (60 %).
Konsulentens kompetencer (40 %).
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Jeg søger! Hvad sker der herefter?
• Ultimo november. Tilsagn gives!
• Tilskudsmodtagere får et tilsagnsbrev
Acceptskema skal indsendes indenfor 14 dage fra tilsagn.
• Øvrige får afslag.
• December 2015 – maj 2016. Projektet kører.
• 1. marts 2016. Mulighed for rateudbetaling (op til 50 %)
Evalueringsrapport udfyldes
• 1. juni 2016. Projektet skal afsluttes.
Evalueringsrapport udfyldes
• Dokumentationskrav
Kvittering for ansøgning om miljømærkelicens, eller
Beskrivelse af forløbet, og hvorfor licens ikke er søgt.
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Tak!
Korte opklarende spørgsmål
Uddybende spørgsmål og opsamling senere
Yderligere oplysninger:
Søren Mørch Andersen
Miljøstyrelsen
san@mst.dk eller 72 54 44 03
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