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PtX-Business 
 

PtX-Business er et accelerator-program, med det formål at understøtte Små og Mellemstore 

virksomheder i den danske Power-to-X industri. Målet er at styrke vækst og innovationsevne hos 

danske PtX-underleverandører gennem forretningsudvikling, rådgivning og øget samarbejde 

mellem universiteter, videnspartnere og virksomheder. 

 

• Projekt max. 300.000 kr. 

• 50% støtte til dine timer – dvs. 150.000 kr. i udbetalt støtte 

• Mulighed for tilkobling af konsulenter med 50% støtte 

• Projektet kan forløbe frem til 31.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PtX-Business 

PtX-Business programmet er forankret hos GreenLab Skive og har til formål at udnytte de gunstige 

forhold, der eksisterer for en række verdensledende, danske virksomheder inden for de såkaldte PtX 

teknologier.  

Projektet er bevilliget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt privat medfinansiering fra de 

deltagende virksomheder. 
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Hvem kan ansøge? 
 

Programmet kan ansøges af små og mellemstore virksomheder (SMVer), som arbejder med teknologiske 

løsninger som kan anvendes indenfor P2X.  

• Virksomheden skal være SMV 

o En SMV har under 250 ansatte og en årlig omsætning under 50 mio. EUR.  
Se definitionen på en SMV her: Brugervejledning til definitionen af SMVer 
 

• Virksomheden skal have etableret CVR nummer.  

 

• Primærproducenter kan IKKE modtage støtte. 

 

• Virksomheder, der arbejder med fiskeri og akvakultur, kan modtage støtte under særlige de minimis-

regler. Kontakt GreenLab Skive for afklaring på dette.  

 

Hvad kan projektet omfatte?  
 

PtX-Business giver støtte til udvikling af din virksomhed. Du får via din virksomhed muligheden for at op 

bygge værdifulde erfaringer, således at løsning og implementering af jeres Power-to-X aktiviteter kan 

tilpasses inden videre skalering. 

Dette kan bl.a. ske i form af:  

• Videnssamarbejder med videnspartnere og virksomheder 

• Sparring og rådgivning 

• Innovationsnetværk og netværksmøder 

• Hjælp til at søge midler hos eksterne fonde 

 
I projektet lægges der vægt på følgende kriterier: 

• Efterspørgsel/behov for den foreslåede løsning 

I hvilken udstrækning er den foreslåede teknologi, service, koncept efterspurgt og nødvendigt for 

implementeringen af kommercielle PtX-anlæg nationalt og internationalt? 

• Løsningens skalerbarhed 

I hvilken udstrækning kan den foreslåede løsning skaleres til et et relevant kommercielt niveau? 

• Ansøgers team og kapacitet  

I hvilken udstrækning har ansøgers team de fornødne kompetencer og den fornødne økonomiske 

kapacitet til at udvikle og implementere løsningen i den fornødne skala? 

• Behovet for ekstern finansiering  

I hvilken udstrækning kan ansøger redegøre for, at støtten er nødvendig for at realisere udviklingen 

af løsningen? 

Der må IKKE være etableret salg på det der søges støtte til.  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
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Der må IKKE anvendes midler til drifts produktion, markedsføring og salg.  

Din daglige drift af virksomheden er IKKE projektrelevante aktiviteter, dette omfatter f.eks. 

ansættelsessamtaler, bestyrelseshåndtering, administration, salg, markedsføring, logistik, website mm.  

 

Sådan ansøger du 
 

På hjemmesiden finder du de dokumenter, du skal udfylde i forbindelse med en ansøgning til Power2X.  

Dokumenterne, du skal udfylde, er: 

• Ansøgningsskema 

• SMV erklæring 

• Deminimis erklæring  

Når du har udfyldt dokumenterne, uploader du dokumenterne via vores webansøgningsformular: 

• Ansøg Power2X her: PTX-Business - Hydrogen Valley 

• Ansøger udfylder felterne og uploader alle dokumenterne nederst i webformularen.  

• Sørg for, at alle dokumenter er vedhæftet. 

 

Guidelines til at udfylde ansøgningsskemaet 
 

Ansøgningen skal give et klart og tydeligt billede af, hvad projektet omfatter, hvad I vil arbejde med, og det 

forventede slutresultatet. Skriv korte præcise svar. 

I ansøgningen skal du forholde dig til følgende:  

Fakta om projektet 

Projekttitel: Skriv her det navn, I ønsker, at projektet skal hedde. Projektets navn anvendes ved offentlig 

omtale af projektet. 

Angiv en kort beskrivelse af projektet: Giv en kort beskrivelse af projektet på max tre linjer. Denne tekst 

anvendes ved offentlig omtale af projektet. 

Projektperiode: Angiv projektets varighed. Projektet kan maksimalt løbe indtil 31.05.22. 

Totalbudget: Her skal skrives det fulde beløb. Der kan maksimalt søges 300.000 kr.  

Ansøger: Den kontakt person i virksomheden som skal kontaktes, inkl. virksomhedens oplysninger 

Oplys, hvis der er konkurrenceforhold og fortrolighed ift. virksomhedsrepræsentanter i ekspertpanelet: 

Ansøgere til Power2X kan frasige sige sig behandlingen af ansøgningen ved konkrete virksomheds-

https://hydrogenvalley.dk/ptx-business/
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repræsentanter. Hvis det er tilfældet, skal det oplyses her, hvilken virksomhedsrepræsentant der ikke skal 

modtage ansøgningen. Se yderligere længere nede i denne guideline.  

Hvor er vores virksomhed i dag? 

Beskriv, hvor virksomheden er i dag, herunder viden om nuværende produkter. Og hvorfor jeres løsning 

efterspørges på markedet og gerne af hvem, hvis I har noget konkret så vedhæft gerne dette. 

Derudover skal du beskrive dit team i hovedansøgers virksomhed (evt. indsætte link til personernes 

LinkedIn-profiler). 

Der ligger et krav om additionalitet, virksomheden må ikke kunne udføre projektet uden støtte, i hvert fald 

ikke inden for samme tid. 

Hvad vil I opnå med projektet? 

Beskriv hvad I ønsker at opnår, og hvordan dette skal skaleres kommercielt, og hvad I forventer i forhold til 

vækst både i antal ansatte og omsætning. 

Det skal sandsynliggøres, at produktet kan nå på markedet og genere omsætning som følge af projektet. 

Beskriv hertil, hvordan I forventer at afsætte produktet og til hvilken kundegruppe. 

 

Budget 

 

I kan maximalt få udbetalt 50% af det samlede ansøgte beløb til projektet. De resterende 50% udgøres af 

jeres medfinansiering i form af timer anvendt i projektet.  

 

Timesatsen er på 350 kr./t. 
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De minimis-erklæring  
 

Her skal det oplyses, om virksomheden inden for indeværende og de to foregående år har modtaget støtte 

under de minimis. De minimis-støtte skal medtages fra det tidspunkt, hvor virksomheden har opnået ret til 

at modtage støtten, det vil sige en bevillingsdato, uanset om udbetalingen først sker senere.  

Virksomheder kan maksimalt opnå 200.000 EUR inden for en periode på de tre regnskabsår. 

 

Når du udfylder erklæringen, så vær opmærksom på følgende: 

 

• Alle oplysninger på side 1 skal angives.  

o Udfyld Virksomhedsnavn, CVR, P-nummer og Projekttitel: Power2X 

• Alle felter på side 2 skal angives: 

o Jeg/vi erklærer: I dette regnskabsår og de to foregående regnskabsår at have modtaget: 

Her skrives det samlede beløb, virksomheden har fået bevilliget inden for de pågældende 

tre år. Du skal ikke medtage det, du ansøger Power2X om. 

o Nedenfor oplyser du, under hvilke projekter du har modtaget støtten. Hvis du har 

modtaget fra flere end to projekter, så vedlæg et bilag med alle oplysninger.  

o Husk at udfylde felterne med et ”0”, hvis der ikke hidtil er modtaget de minimis-støtte. 

o Underskrift og dato SKAL skrives i hånden. 

 

Behandling af ansøgninger 
Når du uploader din ansøgning via vores online ansøgningsformular, modtager du et autosvar, der 

bekræfter, at vi har modtaget ansøgningen. Skulle der mangle noget, kontakter vi dig.  

Hvis projektet lever op til rammerne for PtX-Business programmet, vil din ansøgning gå videre i 

behandlingsprocessen. Din ansøgning behandles herefter af et ekspertpanel og en styregruppe.   

Alle ansøgninger behandles fortroligt og på lige vilkår. 

Styregruppen består af de medvirkende partnere i konsortiet for FFBI. I ekspertpanelet kan hertil indgå 

udvalgte virksomhedsrepræsentanter. 

Virksomhedsrepræsentanterne behandler projekterne med fortrolighed. Virksomhedsrepræsentanterne 

kan frasige sig behandlingen af ansøgere i tilfælde af konkurrenceforhold.  

Som ansøger kan I ligeledes frasige sig behandlingen af ansøgningen ved virksomhedsrepræsentanter i det 

tilfælde, at der er konkurrenceforhold at tage hensyn til.  

Svar på ansøgningen 
Hovedansøgerne modtager svar pr. mail to-tre dage efter behandlingen på styregruppemødet.  

Der kan gives en bevilling, betinget af ændringer i projektet. Dette skal i så fald rettes, inden projektet kan 

starte. 

Modtager du et afslag, er du velkommen til at søge igen med en tilpasset ansøgning. 

 


