
 

 

Erhvervsstyrelsen 

Att. Mette Hjorth Nørgaard 

Mail: Methjo@erst.dk 

 

Frederiksberg den 30. juni 2021.  

 

Vedr.: Høring af bekendtgørelse angående støttepulje til danske 

rejsebureauer, udsendt med høringsbrev den 28. juni 2021. 

Først og fremmest tak for muligheden for at kommentere ovennævnte 
bekendtgørelse på trods af en meget presset tidsplan. Det er meget 
påskønnet.  
 
DRF har følgende kommentarer til udkastet: 
 

1. Der ønskes tidligere åbning for tilskud til aktiviteter der 
igangsættes tidligere end primo/medio september 2021 (§3 
stk 1). 

Det er tidligere blevet oplyst fra Erhvervsministeriet, at ansøgere til 
støttepuljen først vil kunne søge om støtte til genstartsaktiviteter der 
igangsættes EFTER de har modtaget en tilsagnsskrivelse fra 
Erhvervsstyrelsen. På grund af den foreslåede tidsplan i bekendtgørelsen 
kan et tilsagnsbrev formodentlig ikke forventes modtaget hos 
rejsebureauerne før tidligst i begyndelsen af september 2021, hvilket er 
uheldigt når det tages i betragtning dels at rejsebranchen har været lukket 
helt eller delvist siden februar 2020 og derfor har brug for at modtage 
finansiel støtte så hurtigt som muligt, dels fordi en del genstartsaktiviteter 
jo er blevet mulige allerede nu, dvs. fra 26. juni da Udenrigsministeriet 
åbnede for rejser til alle EU- og Schengen lande.  
 
Er det muligt at fremrykke støtten så den kan tildeles allerede fra 26. juni 
eller alternativt, fra datoen for indsendelse af ansøgningen? I så fald bør 
dette muliggøres. Alternativt skal det præciseres i bekendtgørelsen at der 
alene vil kunne blive tildelt støtte til projekter der igangsættes efter 
modtagelse af tilsagnsskrivelsen. 
 

2. De minimis støtte oplysninger (§3 stk 1 m.fl.). 
Der har undervejs i Coronaforløbet været mange diskussioner om 
størrelsen på den statsstøtte, herunder de minimis-relaterede støtte, som 
danske rejsebureauer har modtaget i de sidste 1½ år. For at skabe et 
bedre overblik over, hvor meget støtte de enkelte ansøgere har modtaget, 
og for at sikre at der ikke tildeles støttebeløb til rejsebureauer der allerede 
har modtaget maksimal støtte under de-minimis reglerne, bør 
ansøgningsskemaet stille krav om oplysning om de tidligere modtagne de-
minimis beløb i beregningsperioden. 
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3. Afslutning af projekter (§§ 8-10). 

Med erfaringerne fra flere andre Corona-støttepakkers stramme krav om 
detaljeret at dokumentere de udgifter man som virksomhed ansøger om 
dækning af, er det positivt at konstatere, at udkastet til bekendtgørelse i 
afsnittet om projektdokumentation og afslutning af samme, alene stiller 
krav om en erklæring fra projektholder om regnskabet er retvisende og 
om støtten er anvendt til formålet, dvs. som angivet i ansøgningen og i 
overensstemmelse med tilsagnet. 
 
Den foreslåede formulering vil, når den forhåbentlig fastholdes i den 
endelige udgave bekendtgørelsen, medvirke til at gøre det lettere for især 
mindre rejsebureauer at ansøge om en genstartsstøtte. 
 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående kan undertegnede naturligvis 
kontaktes telefonisk eller pr. mail. 
 
 
Med venlig hilsen 
DANMARKS REJSEBUREAU FORENING  
 

 
 
Lars Thykier  
Adm. direktør 
 
 


