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Viden & Kompetencer
Fondens opslag for tilskud i 2020
1. Om puljen
Udover fondens ordinære pulje, er der under Miljø- og Fødevareministeriet afsat yderligere midler til at understøtte og videreudvikle en fortsat markedsbaseret udvikling af økologien i Danmark.
I Økologiaftale 2019 - 2021 er der afsat 60 mio. kr., som er udmøntet i række puljer, herunder en pulje for
Viden & Kompetencer på i alt 12 mio. kr.
•
•
•

6 mio. kr. - rammen for ansøgningsrunde i 2019 til gennemførelse af projekter i 2020
4 mio. kr. - rammen for ansøgningsrunden i 2020 til gennemførelse af projekter i 2021
2 mio. kr. - rammen for ansøgningsrunden i 2021 til gennemførelse af projekter i 2022

For 2020 er der afsat yderligere midler til puljen med et særligt fokus. I en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, som har til formål at sikre drikkevandet bedre mod pesticider, er der afsat 1 mio. kr.
til at understøtte en omlægningsindsats til økologisk drift på arealer, hvor kommunerne skal beskytte borgernes drikkevandsressourcer.

2. Puljens indsatsområder
Puljen består dels af en indsats rettet mod landbrugsbedrifter og dels en indsats rettet mod fødevarevirksomheder.
Landbrugsbedrifter
Der kan søges om tilskud til:
• Gennemførelse af fastholdelsestjek, omlægningstjek og bæredygtighedstjek
• Kompetenceopbygning for nye økologer
Fødevarevirksomheder
Der kan søges om tilskud til:
• Gennemførelse af omlægningstjek

2.1 Indsatsen rettet mod primærsektoren
Omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren
 Omlægningstjek hos konventionelle landmænd
Omlægningstjek er rettet mod konventionelle landmænd, som overvejer at omlægge til økologi. Med et
omlægningstjek får landmanden et grundlag at træffe beslutningen på.
 Fastholdelsestjek hos nuværende økologer
Fastholdelsestjek er rettet mod nuværende økologer og skal medvirke til, at de økologiske landmænd optimerer bedriften i stedet for at tilbagelægge til konventionel drift. Formålet med et fastholdelsestjek kan
også være at udvikle den økologiske bedrift. Fastholdelses-tjek kan derfor også ses og omtales som udviklingstjek.
 Bæredygtighedstjek hos nuværende økologer
Et bæredygtighedstjek har til hensigt at forbedre de økologiske bedrifters præstation inden for klima,
energi, biodiversitet, nærringstoffer, jord, arbejdsforhold mv. Tjekket skal sikre, at økologer fastholder udviklingsretningen, og at økologien udvikles. Et bæredygtighedstjek kan f.eks. tage udgangspunkt i RISEmodellen.
 Formidling og informationsmøder
I tilknytning til ovennævnte tilbud kan der kan søges om tilskud til formidling og informationsmøder, hvor
der fx informeres om, hvad det vil sige at omlægge til økologi. Denne formidling adskiller sig fra rådgivningsydelserne / tjeks ved, at der er tale om en generel formidling, hvor der ikke tages udgangspunkt i de
deltagende landmænds bedrifter.
 Kompetenceopbygning for nye økologer
For at sikre at de mange nye økologer kan drage nytte af den megen viden og erfaring, der findes hos fx
erfarne økologer, kan der søges om tilskud til kompetenceudviklingsaktiviteter for de nye økologer, såsom
erfa-grupper og netværksaktiviteter.

Ovennævnte indsatser skal kunne opnås af alle landmænd på grundlag af objektivt fastlagte betingelser.
Når producentsammenslutninger eller andre organisationer leverer ydelsen, må adgangen hertil ikke være
betinget af medlemskab af den pågældende sammenslutning eller organisation.
Logo og kommunikation
Der opfordres til, at det af markedsføringen af ovennævnte tilbud til landmænd fremgår, at de er finansieret
af Fonden for økologisk landbrug. Der henvises også til afsnittet om logo og kommunikation af støttede
projekter i fondens vejledning.
Hjemmel og tilskud
Tilskud vil blive givet med hjemmel i aktivitetsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 526 af 2. maj 2019
om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. (aktivitetsbekendtgørelsen). Det fremgår
heraf, at landmænd kan få en rådgivningsydelse / et tjek til en værdi af max 1.500 euro pr. tjek jf. § 3 stk. 7
i aktivitetsbekendtgørelsen.
I beregningen af værdien af rådgivningsydelsen skal alle udgifter indgå. Det er således ikke kun udgifterne
til gennemførelse af det enkelte tjek. Andre udgifter til fx planlægning og markedsføring skal også indgå i
beregningen og dermed i værdien af den ydelse, som landmanden modtager gratis eller til nedsat pris.
Fonden kan støtte op til 100 pct. af udgifterne. Eksempel: Med et budget og tilsvarende tilskud på 500.000
kr. skal der som minimum gennemføres 45 tjeks.
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2.2 Indsatsen rettet mod fødevarevirksomheder
 Omlægningstjek hos fødevarevirksomheder
Omlægningstjek er rettet mod fødevarevirksomheder (dog ikke fisk), som overvejer omlægning til økologi.
Med et omlægningstjek får virksomheden et grundlag at træffe beslutningen på.
Tilbuddet om omlægningstjek kan alene tilbydes virksomheder, som endnu ikke har økologiske produktionslinjer.
 Formidling og informationsmøder
I tilknytning til ovennævnte tilbud kan der kan søges om tilskud til formidling og informationsmøder, hvor
der fx informeres om, hvad det vil sige at omlægge til økologi. Denne formidling adskiller sig fra rådgivningsydelserne / tjeks ved, at der er tale om en generel formidling, hvor der ikke tages udgangspunkt i deltagernes konkrete virksomheder.

Ovennævnte indsatser skal kunne opnås af alle fødevarevirksomheder på grundlag af objektivt fastlagte
betingelser. Når producentsammenslutninger eller andre organisationer leverer ydelsen, må adgangen
hertil ikke være betinget af medlemskab af den pågældende sammenslutning eller organisation.
Logo og kommunikation
Der opfordres til, at det af markedsføringen om ovennævnte tilbud fremgår, at de er finansieret af Fonden
for økologisk landbrug. Der henvises også til afsnittet om logo og kommunikation af støttede projekter i
fondens vejledning.
Hjemmel og tilskud
Tilskud til omlægningstjek til fødevarevirksomheder vil blive ydet efter reglerne om de minimis-støtte, jf.
Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i
traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.
Ifølge forordningen må den samlede de minimis-støtte ydet til en enkelt virksomhed ikke overstige 200.000
euro over en periode på tre regnskabsår. De virksomheder, som under et bevilget projekt modtager et omlægningstjek, får en direkte fordel af fondens tilskud og betragtes således som de egentlige tilskudsmodtagere.
Projektejer har ansvaret for skriftligt at oplyse virksomhederne om værdien af den fordel, de opnår ved
modtagelse af et omlægningstjek. Projektejer skal samtidig oplyse virksomhederne om, at tilskuddet er
ydet som de minimis støtte under ovennævnte forordning. Projektejer skal derudover sørge for, at virksomhederne erklærer sig om hidtidig modtaget de minimis tilskud, hvorved projektejer kan kontrollere, at virksomheden kan modtage et omlægningstjek i overensstemmelse med Kommissionens forordning nr.
1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.
Fondens de minimis erklæring kan tilgås på fondens hjemmeside sammen med det øvrige ansøgningsmateriale. I erklæringen findes mere information om de minimis.
I beregningen af værdien af et omlægningstjek skal alle udgifter indgå. Det er således ikke kun udgifterne
til gennemførelse af det enkelte tjek. Andre udgifter til fx planlægning og markedsføring skal også indgå i
beregningen og dermed i værdien af den ydelse, som virksomheden modtager gratis eller til nedsat pris.
Eksempel på fastlæggelse af værdien: Med et budget og tilsvarende tilskud på 525.000 kr., som er baseret
på at kunne gennemføre 35 omlægningstjek bliver værdien af de minimis tilskuddet 15.000 kr. pr. virksomhed.
Fonden kan støtte op til 100 pct. af udgifterne.
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3. Effektvurdering og indhentning af oplysninger hos modtagere af tjek
Projektejer skal i forbindelse med gennemførelse af tjeks indhente oplysninger om modtagere af tjeks såsom driftsgren og produktionens størrelse samt kontaktoplysninger. Nærmere information herom vil fremgå
af et tilsagn om tilskud. Modtagerne af tjeks dvs. enten landmændene eller fødevarevirksomhederne skal
oplyses om, at oplysningerne videregives til Fonden for økologisk landbrug.
Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne foretage en vurdering af effekten af at yde tilskud
til hhv. omlægnings-, fastholdelses- eller bæredygtighedstjek i primærsektoren og omlægningstjek hos fødevarevirksomheder. Data modtaget af Fonden for økologisk landbrug vil blive gengivet i en anonymiseret
form i en rapport.

4. Tildelingskriterier
Fondens vurdering og prioritering af ansøgninger vil ske på baggrund af nedenstående tildelingskriterier.
Behov og bredde
- Matcher projektet ét af puljens indsatser?
- Indsatsens bredde
- Er der indtænkt aktiviteter, som sikrer at målgruppen nås
Kvalitet og faglighed
- Har projektet en høj faglig kvalitet?
- Er der tilstrækkelige kompetencer på området?
Økonomisk effektivitet og gennemførelse
- Kan projektets mål nås med de angivne aktiviteter?
- Er sparsommelighedskriteriet iagttaget?
Effektpotentialet
- Er sammenhængen mellem projektets aktiviteter, leverancer og effekter tydelig?

5. Forhold som ansøger skal være opmærksom på
Placeringen af særpuljen under Fonden for økologisk landbrug betyder, at projekter skal gennemføres i
henhold til lovgrundlaget for fonden, samt at det er fondens bestyrelse, som vurderer og prioriterer mellem
de indsendte ansøgninger.
Der henvises derfor til fondens generelle vejledning om tilskud og vejledning om revision. Begge vejledningerne er tilgængelige på fondens hjemmeside.
I vejledning om tilskud findes blandt andet information om muligheder for projektændringer og om den efterfølgende afrapportering til fonden. Der gøres opmærksom på det særlige forhold for fondens bevillingsperiode, jf. afsnittet herom. I vejledningen om revision gøres der opmærksom på de særlige krav, der gælder ved modtagelse af offentlige tilskud.

6. Ansøgningsform
Ansøgere skal anvende ansøgningsskemaet for særpuljen, som ligeledes kan tilgås på fondens hjemmeside: http://www.oekologifonden.dk/saadan-soeger-du/saerpuljer-2020/viden-kompetencer.
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