ANNONCERING

Indkaldelse
Ansøgninger til tilskudsordning om konsulenthjælp
til miljømærkning af tøj og tekstiler

Miljøteknologi
Ref. san
Den 14. oktober 2016

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger fra danske
virksomheder, der ønsker at arbejde med at miljømærke tøj
og tekstiler på det danske tøjmarked.
Ansøgningsfrist: 22. november 2016

Formål og opsummering
At øge udbuddet af og kendskabet til miljømærkede tekstiler hos danske tekstilvirksomheder.
Miljøstyrelsen ønsker at gøre det nemmere for forbrugerne at træffe det grønne valg. Det gælder
også på mode- og tekstilområdet. Derfor gav Miljøstyrelsen i 2015 støtte til 10 danske
virksomheder, der ville arbejde på at miljømærke tekstiler. Nu igangsættes en ny
ansøgningsrunde.
I miljømærkekriterierne for EU Blomsten og det nordiske Svanemærke er der blandt andet krav til
mange forskellige typer fibre, sådan at kun de mest miljøvenlige kan bruges. Der er strenge krav
til samtlige kemikalier, som anvendes i produktionen. Der er krav til spildevandet fra bl.a.
uldvaskerier og farverier, og der er krav til kvaliteten af det færdige produkt, således at det er
mindst lige så godt som andre tekstiler.
Initiativet har form af en konsulentordning, der kan hjælpe virksomheder med at opnå
miljømærkelicens til miljømærkede tekstiler. Det er ansøgervirksomheden, der modtager
tilskuddet. Tilskudsmodtager laver egen kontrakt med konsulenten.
Miljøstyrelsen har afsat op til 500.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der kan som
udgangspunkt ansøges om op til 99.000 kr. i tilskud pr. ansøgning. Miljøstyrelsen ser gerne, at en
ansøgning dækker mere end et tekstilprodukt (handelsnavn) eller kvalitet. Der kan søges om op til
200.000 kr. såfremt flere virksomheder indgår i et konsortium med henblik på at miljømærke.
Der kan søges om tilskud omhandlende miljømærkning af
-

-

Metervarer (det er meningen, at metervaren får licens og kan købes af andre
tekstilvirksomheder). Flere kvaliteter vægtes højt. Beskriv kvaliteterne og muligt
anvendelsesområde
Udendørs beklædning (fx flyverdragter til børn)
Andre tekstiltyper, fx boligtekstiler, arbejdstøj, andet tøj.
Modetøj (fx kjoler, skjorter, slips, jakkesæt, bukser, t-shirts, undertøj)

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. Der
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underskrives en de minimis erklæring. Se link til de minimis-ordninger under Krav til ansøgning
og projekt og de minimis erklæringen.

Frister
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 22. november 2016.
Projektafslutning: Senest mandag d. 4. september 2017.

Baggrund
Miljøstyrelsen ønsker flere miljømærkede tekstiler. Det kan være indenfor alle former for
tekstiler, boligtekstiler, arbejdstekstiler, børnetøj, daglig tøj og modetøj.

Hvem kan søge om tilskud?
Flere og flere danske tøj- og tekstilvirksomheder skal have udvidet erfaring med miljømærkning,
og de miljømæssige fordele, der følger med en licens. Projektansøgere er den enkelte
tekstilvirksomhed (eller et konsortium af flere virksomheder), der entrerer med en konsulent.
Projektet skal være med til at fjerne barrierer for miljømærkning og være en hjælp i forbindelse
med at dokumentere opfyldelsen af miljømærkekriterierne.
Det forventes, at ansøgere til projektet som resultat af tilskuddet søger om miljømærkelicens (til
enten EU Blomsten eller Svanemærket) til tekstilprodukter, der opfylder definitionen af et
miljømærket tekstil indenfor de pågældende tekstilområder, der er formuleret i
miljømærkekriterierne1.
Miljømærkning Danmark vil i begrænset omfang kunne svare på spørgsmål undervejs i et projekt,
men det skal understreges, at det netop er konsulentens opgave at udforme licensansøgning,
herunder arbejdet med dokumentation.
En virksomhed kan godt søge om tilskud til en tekstilkonsulent i 2016, selvom virksomheden fik
tilskud i 2015. I så fald skal tilskuddet anvendes til miljømærkning af andre produkter /
kollektioner end tidligere.
Hvad dækker tilskuddet?
Der kan søges tilskud til konsulenthjælp og dennes udlæg (maksimalt 10 % af tilskud). Efter
skriftlig aftale med Miljøstyrelsen kan udlægsloftet hæves op 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.

1

Blomsten: www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier/vis-

produktgruppe?produktgruppeid=16&projektgruppe=Blomsten, eller
Svanen: www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/kriterier/vis-produktgruppe?produktgruppeid=39&projektgruppe=Svanen
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Krav til ansøgning og projekt
Ansøgningsfristen er 22. november 2016. 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 brevets 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-133-00127. 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
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf

Som tilskudsmodtager (virksomhed) accepterer virksomheden, at:







indsende en modtagelseskvittering fra Miljømærkning Danmark om ansøgning af licens til
produkter i henhold til EU Blomstens eller Svanemærkets kriterier for tekstilområdet,
eller
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. Miljøstyrelsen vil eftersende det udfyldte evalueringsskema til
Miljømærkning Danmark, så erfaringerne med projektet videregives.
navnet på tilskudsmodtager (virksomheden) vil kunne offentliggøres (fx på hjemmesiden
www.mst.dk) i forbindelse med tilsagn om tilskud
navnet på tilskudsmodtager (virksomheden) vil kunne blive nævnt 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 op til 99.000 kr. pr. virksomhed
(op til 200.000 kr. ved to eller flere virksomheder). Ansøgningerne vurderes ud fra en samlet
vurdering af følgende kriterier:
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1. Ansøgte beløb i forhold til antal produkter der søges tilskud til. Ansøgninger der
omfatter miljømærkning af metervarer eller flere tøj- og tekstilprodukter vil blive
prioriteret. Vægtes 40 %
2. To eller flere virksomheder ((konsortium). Konsulenten tæller ikke som virksomhed.
Vægtes 30 %
3. Konsulentens kompetencer – Konsulentens kompetencer og erfaring indenfor
miljømærkning (herunder især indenfor tekstilområdet) vil blive prioriteret. Vægtes 30 %

Tilsagn
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 …
Tirsdag den 22. november
Ca. 1. december
December- september 2017
1. maj 2017
4. september 2017

Aktivitet
men efter ønske fra interesserede konsulenter eller
virksomheder kan disse løbende få anført navn og
kontaktinfo på tilskudsannoncesiden, der opdateres et par
gange om ugen.
Ansøgningsfrist til Miljøstyrelsen
Ansøgere informeres om tilsagn/afslag
Projektet udføres
Frist for udbetaling af 1. tilskudsrate (max 50 % af
tilsagnsbeløbet)
Senest indsendelse af evalueringsskema +
projektregnskab

Hvor kan man få flere oplysninger om initiativet?
For yderligere oplysninger kontakt:
Søren Mørch Andersen: 72 54 44 03, san@mst.dk.
Mikkel Stenbæk Hansen: 72 54 43 43, mshan@mst.dk.

Se i øvrigt: www.ecolabel.dk/da/

Vigtige dokumenter
de minimis erklæring. Skal udfyldes.
Standardvilkår. MST tilskudsordning.
Ansøgningsskema. Skal anvendes.
Evalueringsskema. Anvendes ved rateudbetaling og projektafslutning.
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