
Økonomi for individuelle virksomheder i OPI LDL pr. indsatsområde
I OPI LDL modtager den enkelte private virksomhed direkte og indirekte finansiering. Direkte og indirek-
te finansiering har indflydelse på det samlede statsstøttebeløb den individuelle virksomhed modtager i 
løbet af de 1,5 år, det enkelte indsatsområde typisk vil vare. 

Direkte finansiering
Af den direkte finansiering, som dækker alt faktisk løn, dækker OPI LDL hele 50 %. Det vil sige, at den en-
kelte private virksomhed skal indlevere lønsedler for i alt 188.060 dkr. for at få løn refunderet for beløbet: 
94.080 dkr. 
Beløbet på 94.080 dkr. er samtidig loftet for den løn, der kan refunderes pr. individuelle virksomhed pr. 
indsatsområde. 
Dette er situationen såfremt de tre virksomheder, der samarbejder sammen pr. indsatsområde, fordeler 
finansieringen ligeligt imellem sig.

Indirekte finansiering
Endvidere er det vigtigt, at den individuelle virksomhed noterer sig den indirekte finansiering, den mod-
tager i OPI LDL. 
Den indirekte finansiering den individuelle virksomhed modtager består af 3 komponenter:

1) Projektarbejde (leveret af de tre kommuner, de tre erhvervskontorer og SDU), 
2) Konsulentbistand (leveret af eksterne designere, der tilknyttes hvert indsatsområde), og
3) Overhead på 18 % (til materiale indkøb ved workshop afholdelse samt forplejning ved diverse møder).
 
(In)direkte finansiering = statsstøtte modtaget pr. virksomhed i OPI LDL
Den individuelle virksomhed skal desuden være opmærksom på følgende: 

1)  Har din virksomhed inden for de seneste tre år været med i EU finansierede projekter, hvor I har 
 modtaget statsfinansieret støtte, og 

2) Hvor meget støtte har din virksomhed i den forbindelse modtaget?

Disse to spørgsmål er vigtige at få besvaret for at kunne regne ud, om virksomheden står i en situation, 
hvor den i løbet af en 3-årig periode modtager mere end 1.5 mio dkr. Hvis dette er tilfældet falder virksom-
heden for de minimis reglerne. De minimis reglerne er EU-regler, der er lavet for at undgå konkurrence-
forvridende projekter. Og her er loftet af EU bestemt til at være 1,5 mio dkr for en 3-årig periode.

Den maksimale statsstøtte, individuelle virksomheder kan modtage i OPI LDL pr. indsatsområde, er i 
alt på 557.900 dkr. Det vil sige, at de 557.900 dkr. skal registreres som modtaget støtte pr. virksomhed. 
 Beløbet er sammensat af direkte og indirekte finansiering modtaget via deltagelse i OPI LDL.
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