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Ansøgninger til tilskudsordning om konsulenthjælp
til miljømærkning af servicevirksomheder
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J.nr. MST-133-00085
Ref. san
Den 7. oktober 2015

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger fra danske servicevirksomheder, der
ønsker at arbejde med miljømærkning af virksomheden.

Formål og opsummering
At øge udbuddet af og kendskabet til miljømærkede tilbud indenfor tjenesteydelser.
Miljøstyrelsen ønsker at gøre det nemmere for forbrugerne at træffe et grønt valg. Det
gælder også i valget af forskellige services. Derfor gives nu støtte til at få selve
virksomheden miljømærket indenfor rengøring, restauranter, kantiner, vaskerier,
tekstilrens og dagligvarebutikker.
Blandt produktgrupperne i det nordiske Svanemærke er der flere typer af
virksomheder, der kan miljømærkes. Blandt kravene, skal virksomheden fx leve op til
forbrugskrav i forhold til energi, vand, affald og kemikalier.
Projektet har form af en konsulentordning, der kan hjælpe virksomheder med at opnå
miljømærkelicens. Det er ansøgervirksomheden, der modtager tilskuddet.
Tilskudsmodtager laver egen kontrakt med konsulenten.
Miljøstyrelsen har afsat op til 400.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der kan
ansøges om op til 150.000 kr. i tilskud pr. ansøgning. Miljøstyrelsen ser gerne, at
flere afdelinger i en virksomhedskæde laver en fælles ansøgning.
Tilskuddet ydes efter EU’s de minimis regler. Dvs., at ansøgeren samlet set under de
minimis-ordninger, højest må modtage op til 200.000 EURO i statstilskud over en
tre–årig periode. Der underskrives en de minimis erklæring. Se link til de minimisordninger under Krav til ansøgning og projekt og de minimis erklæringen.

Frister
Ansøgningsfrist:

Tirsdag den 17. november 2015.

Projektafslutning:

1. juni 2016.

Baggrund
Miljøstyrelsen ønsker flere miljømærkede servicevirksomheder. Der kan søges
indenfor nedennævnte virksomhedskategorier under ”Hvem kan søge om tilskud?”.
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Hvem kan søge om tilskud?
Servicevirksomheder, der ønsker at blive svanemærket indenfor:
Rengøringstjenester (kriterieversion 2.4 gældende til 31. oktober 2017).
Tekstilservice/vaskerier (kriterieversion 3.3 gældende til 31. december 2016).
Rens af tekstiler (kriterieversion 1.6 gældende til 31. marts 2018).
Dagligvarebutikker (Version 2.3, gældende til 31. december 2016).
Restauranter/kantinedrift (jf. kriterieversion 4.3 gældende til 31. december 2018)*
* For Restauranter/kantinedrift gælder, at tilskuddet kun går til miljømærkning af
restauranter/kantiner, idet det bemærkes at kriterierne for sådanne er en del af
kriterier for hoteller og konferencer.
Det forventes, at ansøgere til projektet som resultat af tilskuddet søger om
miljømærkelicens til Svanemærket. Virksomheden, der søger om tilskud, bør for en
god ordens skyld sikre sig, at den opfylder rammebetingelserne for at kunne blive
svanemærket. Disse er indledningsvist beskrevet i de respektive kriteriesæt under
”Hvad kan svanemærkes?” (produktgruppedefinition).
Miljømærkning Danmark vil i begrænset omfang også kunne svare på spørgsmål
undervejs i forløbet, men det understreges, at det netop er konsulentens opgave at
udforme licensansøgningen, herunder arbejdet med dokumentation.
Såfremt der modtages ansøgninger til et højere beløb end puljen prioriteres
tilskudsansøgere, der ikke har miljømærkelicens og som ikke er en del af en kæde,
hvor der allerede er en eller flere virksomheder med licens. Samtidig prioriteres det at
kunne give tilsagn om støtte indenfor samtlige fem ovennævnte områder.

Krav til ansøgning og projekt
Ansøgning skal modtages rettidigt. Det er afsendelsestidspunktet, der er gældende for
om ansøgningen er kommet rettidigt frem. I tvivlstilfælde skal afsender kunne
redegøre for afsendelsestidspunktet, enten ved e-mailens afsendelsestidspunkt eller
poststempel/postkvittering (dateret senest dagen før ansøgningsfristen).
Ansøgning med bilag sendes enten elektronisk i PDF-format til Miljøstyrelsens
hovedpostkasse:
mst@mst.dk, eller med post til:
Miljøstyrelsen (att. Søren Mørch Andersen), Strandgade 29, København K, DK-1401.
Anfør journalnr.: MST-133-00096. Projektansøgningen skal følge den vedlagte
skabelon. Ansøgningsskemaet bedes begrænset i omfang til maksimalt 4 sider.
Der skal udfyldes, underskrives og vedlægges en de minimis erklæring som bilag.
Skema til erklæring er vedlagt. På Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside er en
beskrivelse af de minimis ordningen. Læs mere her:
http://www.evm.dk/arbejdsomraader/regulering-og-konkurrence
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http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf

Ansøgning om tilskud vil kun blive realitetsbehandlet, såfremt tilskudsansøger har
indgået aftale med konsulent (navn, adresse og CV vedlægges). Med en ansøgning
om tilskud accepterer tilskudsansøger som dokumentation for gennemførelse af
projektet at ville indsende enten:




En modtagelseskvittering fra Miljømærkning Danmark om licensansøgning til
Svanemærkets kriterier for en af de angivne virksomhedskategorier, og et
projektregnskab, eller
Et evalueringsskema (op til 3 sider) om forløbet, herunder hvorfor projektet ikke
mundede ud i ansøgning om miljømærkelicens, og et tilhørende projektregnskab.

Der kan søges om tilskud til konsulenthjælp og dennes udlæg, idet udlæg (maksimalt
må udgøre 10 % af tilskuddet).
Tilskuddet kan ikke anvendes til betaling af miljømærkegebyr eller licensansøgers og
virksomhedens ansattes timeforbrug, der betragtes som egenfinansiering.
Tilskudsmodtagere modtager tilsagn og skal underskrive acceptskema for at kunne
modtage projektmidler. Tilskudsmodtager skal opstille et projektregnskab i henhold
til det gældende budget og Miljøstyrelsens standardvilkår for denne type
tilskudsprojekter.

Vurdering af projektansøgninger
De modtagne ansøgninger bliver umiddelbart efter fristens udløb vurderet af
Miljøstyrelsen. Den samlede ramme til projekterne er 400.000 kr.
Ansøgningerne vurderes ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:
1. Antal enheder, der søges tilskud til, i forhold til ansøgte beløb (vægtes 60 %).
Der kan søges om tilskud på op til 50.000 kr. pr. enhed. Virksomheder (typisk
”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.
Søges der om licens til flere end en enhed i en kæde (fx flere dagligvarebutikker,
restauranter eller kantiner i samme kæde) gives der tilskud efter følgende
fordelingsnøgle:
To enheder (op til):
Herefter pr. efterfølgende enhed (op til):

70.000 kr.
20.000 kr.

Miljøstyrelsen kan prioritere tilskudsbeløbet. I det tilfælde, der modtages ansøgninger
for et beløb, der overstiger puljens ramme, forbeholder Miljøstyrelsen sig ret til at
give tilsagn om dele af det ansøgte beløb.
2. Konsulentens kompetencer (vægtes 40 %) – Konsulentens kompetencer og
erfaring indenfor miljømærkning (herunder især indenfor den/de
virksomhedskategorier, der søges om konsulenthjælp til).
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Tidsplan
Dato

Aktivitet

Torsdag d. 30. oktober 2015

Tilmeldingsfrist for orienteringsmødet. Tilmelding
sker til Charlotte Wedel Bennick (chb@ecolabel.dk).
Cc: til Søren Mørch Andersen (san@mst.dk).

Onsdag 4. november 2015

Miljømærkning Danmark og Miljøstyrelsen afholder
orienteringsmøde i København (Dansk Standard).

Torsdag 5. november 2015

Miljømærkning Danmark afholder orienteringsmøde i
Århus (Miljøstyrelsen Århus).

Tirsdag d. 17. november

Frist for indsendelse af ansøgninger til Miljøstyrelsen

Primo december 2015

Ansøgere informeres om tilsagn/afslag

December 2015 – maj 2016

Projektet udføres

1. marts 2016

Frist for udbetaling af 1. tilskudsrate (max 50 % af
tilsagnsbeløbet)

1. juni 2016

Projektafslutning. Senest indsendelse af
projektrapport + projektregnskab

Hvor kan man få flere oplysninger om initiativet?
Til tilskudsordningen:
Søren Mørch Andersen: 72 54 44 03, san@mst.dk
Mikkel Stenbæk Hansen: 72 54 43 43, mshan@mst.dk
Spørgsmål stillet i uge 42 vil kun blive besvaret pr. e-mail.
Til miljømærkning og kriterier:
Malene Nielsen: 72 41 48 17, mni@ecolabel.dk
Se i øvrigt: www.ecolabel.dk for yderligere oplysning om kriterier og miljømærkning.
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