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EUROPA-KOMMISSIONEN 
Generaldirektoratet for Konkurrence 
 
Politik og strategi 
Direktorat A  
 

 

Indkaldelse af forslag - HT.515 

 

UDDANNELSE AF NATIONALE DOMMERE INDEN FOR EU'S KONKURRENCEREGLER 

1. Indledning 

Den 17. oktober 2013 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EU) nr. 1382/2013
1
 om 

oprettelse af et program for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020. Et af de specifikke 

formål hermed er at støtte og fremme uddannelse af dommere og anklagere, herunder 

undervisning i juridisk terminologi, med henblik på at fremme en fælles retlig og retslig kultur.  

Den 13. marts 2017 vedtog Europa-Kommissionen arbejdsprogrammet for 2017 og 

finansieringen af gennemførelsen af programmet for retlige anliggender
2
, hvori der er fastsat 

bestemmelse om, at der skal offentliggøres en indkaldelse af forslag til støtte for nationale eller 

tværnationale projekter vedrørende uddannelse af dommere og anklagere inden for 

konkurrenceret. Der kan således ydes finansiel støtte for at støtte og fremme uddannelse af 

dommere og anklagere, herunder uddannelse i juridisk terminologi, med henblik på at fremme en 

fælles retlig og retslig kultur. 

De planlagte foranstaltninger vedrørende uddannelse af nationale dommere og det retlige 

samarbejde benævnes herefter "projekterne".  

Organisationer, der indsender forslag, benævnes herefter "ansøgere". Ansøgere, der får bevilget 

støtte, benævnes "støttemodtagere". 

2. Mål  

Formålet med denne indkaldelse af forslag er at samfinansiere projekter, der sigter mod at 

undervise nationale dommere i håndhævelse af EU's konkurrenceregler. Det omfatter offentlig og 

privat håndhævelse af både EU's kartel- og monopolregler og EU ' s statsstøtteregler. Slutmålet er 

at sikre, at de nationale domstole anvender EU's konkurrenceregler på en sammenhængende og 

ensartet måde. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1382/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af et program for retlige anliggender 

for perioden 2014 til 2020, EUT L 354 af 28.12.2013, s. 73. 
2 C(2017) 1544 final, COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 13.3.2017 concerning the adoption of the work programme for 

2017 and the financing for the implementation of the Justice Programme. 
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Disse målsætninger kan bedst nås via projekter, hvor der specifikt fokuseres på de nationale 

dommeres rolle i forbindelse med anvendelsen af EU's konkurrenceregler, deres særlige behov og 

deres særlige arbejdsmiljø og forudgående uddannelsesaktiviteter og viden. 

2.1. Anvendelsesområde og forventede resultater 

Projekterne skal tjene til at nå ovennævnte mål og tydeligt vise, at de har en merværdi på EU-

plan. EU-merværdien af foranstaltninger, herunder mindre og nationale foranstaltninger, vurderes 

i lyset af kriterier såsom deres bidrag til en ensartet og sammenhængende gennemførelse af EU-

retten, og et bredt offentligt kendskab til de rettigheder, der følger heraf, deres mulighed for at 

skabe gensidig tillid blandt medlemsstaterne og forbedre det grænseoverskridende samarbejde, 

deres tværnationale virkninger, deres bidrag til udarbejdelsen og formidlingen af bedste praksis 

eller deres mulighed for at skabe praktiske værktøjer og løsninger med henblik på at tage 

udfordringer op, der er grænseoverskridende eller fælles for hele EU. 

Projekternes indhold skal skræddersys til målgruppens behov. Projekterne skal udformes således, 

at læringsmetoderne er praktisk orienterede og/eller innovative (herunder casestudier, integreret 

læring og simuleringer). Resultaterne af projekterne skal have en bred og langvarig virkning. 

2.2. Målgruppe 

Målgruppen skal bestå af nationale dommere, der behandler konkurrencesager, som defineret i 

afsnit 2 under overskriften "mål", på nationalt plan. Gruppen omfatter også anklagere, 

dommerfuldmægtige samt juridiske medarbejdere på dommerkontorerne eller ved de nationale 

domstole i de støtteberettigede lande
3
.  

  Målgruppen som defineret ovenfor benævnes herefter under ét "nationale dommere". 

 Også dommere fra lande, der ikke er på listen over støtteberettigede lande, og andre personer end 

nationale dommere kan deltage i projekterne, forudsat at en væsentlig del af deltagerne er 

nationale dommere. Udgifterne til deres deltagelse kan imidlertid ikke medtages i de 

støtteberettigede udgifter. 

 

3. Tidsplan og disponibelt budget 

 Etaper Vejledende periode 

a) Offentliggørelse af indkaldelsen  06/02/2018 

b) Frist for indgivelse af ansøgninger 16/04/2018 

c) Evalueringsperiode April - juli 2018 

                                                 
3 Inden for rammerne af denne indkaldelse af forslag skal udtrykket "støtteberettigede lande" forstås som EU-medlemsstaterne med 

undtagelse af Danmark og Det Forenede Kongerige, men inklusiv EU-kandidatlandet Albanien. Som nævnt i betragtning 34 og 35 til 

forordning nr. 1382/2013 har DK og UK ikke deltaget i vedtagelsen af ovennævnte forordning og er derfor ikke bundet af den eller berørt af 

dens anvendelse. Den 7.3.2017 blev Albanien et af de støtteberettigede lande under programmet for retlige anliggender. Såfremt der er 

andre lande (EØS-lande, ansøgerlande), der tilslutter sig programmet, før fristen for indgivelse af forslag udløber, vil ansøgerne på 

hjemmesiden få meddelelse om, at organisationer fra sådanne lande kan deltage som ansøgere eller partnere.    
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d) Information til ansøgerne August 2010 

e) Gennemgang af budgetterne  September — oktober 

2018 

f) Undertegnelse af støtteaftalen og foranstaltningens 

startdato 

November — december 

2018 

g) Informationsdag i Bruxelles for de udvalgte ansøgere November — december 

2018 

 

 Det samlede budget, der er øremærket til samfinansieringen af projekter inden for rammerne af 

denne indkaldelse af forslag, er på 800 000 EUR. 

 Den højeste støtte, der kan ydes, er på 400.000 EUR og den laveste er på 50.000 EUR.  

 Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler. 

4.  Projekternes indhold 

Projekterne bør skræddersys til at imødekomme de nationale dommeres behov på grundlag af 

foruddefinerede uddannelsesbehov.  

Uddannelsesprojekterne bør sikre, at de nationale dommere deltager aktivt i 

uddannelsesaktiviteterne, og derfor undgå rene forelæsninger. 

Det miljø, hvori deltagerorienteret uddannelse for nationale dommere finder sted, skal gøres 

tilstrækkeligt sikkert, så deltagerne får tilstrækkelig mulighed for frit at udveksle synspunkter og 

erfaringer og lære af hinanden uden ekstern overvågning eller indblanding. Det optimale er 

derfor, at projekterne udelukkende rettes mod nationale dommere. 

4,1. Der er foreslået to områder, seks prioriteter og tre præferencer.  

Projekterne kan vedrøre mere end ét område, men skal klart angive, hvilket område der er det 

primære område, og hvilket der er det sekundære område. 

Inden for et givet område skal ansøgerne tydeligt anføre, hvilke af nedennævnte prioriteter der 

er omfattet af deres forslag. Projekterne skal vedrøre mindst en af prioriteterne, men kan vedrøre 

flere. 

 Endelig vil projekter, som imødekommer nedennævnte præferencer, blive foretrukket. 

Område 1: Bedre kendskab til samt anvendelse og fortolkning af EU's konkurrenceregler  

Projekterne skal bestå af undervisningsaktiviteter i form af konferencer, seminarer, workshopper, 

kollokvier osv. samt kort- og langsigtede kurser vedrørende EU's konkurrenceregler. Projekter 

under denne prioritet bør være rettet mod en grundig efteruddannelse af nationale dommere. 

Undervisningen bør være praktisk orienteret, omfatte casestudier med henvisninger til den 

relevante retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol og indeholde en analyse af EU's 

relevante retspraksis.  
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Inden for dette område fokuseres der i indkaldelsen på følgende prioriteter: 

Prioritet nr. 1: Undervisning i anvendelsen af artikel 101 og 102 i TEUF og relevant afledt 

ret, såsom gruppefritagelsesforordningerne. 

Ansøgerne skal vælge mindst tre ud af de seks emner, der er anført nedenfor: 

a) Anvendelsesområdet for artikel 101 (begrebet virksomhed, begrebet aftale og samordnet 

praksis). 

b) Konkurrencebegrænsende formål og konkurrencebegrænsende følger som omhandlet i 

artikel 101. 

c) Begrebet dominerende stilling som omhandlet i artikel 102. 

d) Ekskluderende og udnyttende (navnlig i form af overpriser) misbrug som omhandlet i 

artikel 102. 

e) Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne. 

f) Gruppefritagelser for vertikale aftaler
4
, produktions- og specialiseringsaftaler

5
, 

forsknings- og udviklingsaftaler
6
 og teknologioverførselsaftaler

7
, herunder relaterede 

retningslinjer. 

Prioritet nr. 2: Undervisningsaktiviteter, som fokuserer på nationale regler, der gennemfører 

direktiv 2014/104 om erstatningssøgsmål på kartel- og monopolområdet
8
 i nationalret. 

Formålet med disse projekter er at forberede de nationale dommere på at anvende de nye 

bestemmelser på en nøjagtig og sammenhængende måde. 

Ansøgerne skal vælge mindst to ud af de fem emner, der er anført nedenfor: 

a) Fremlæggelsen af bevismateriale inden for rammerne af et erstatningssøgsmål. 

b) Videregivelsen af overpriser og samspillet mellem erstatningssager, der er anlagt i 

anledning af samme overtrædelse, men af skadelidte på forskellige niveauer i 

forsyningskæden. 

                                                 
4 Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 af 20. april 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 af 20. april 2010 om 

anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet 

praksis 
5 Kommissionens forordning (EF) nr. 1218/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier af 

specialiseringsaftaler 
6 Kommissionens forordning (EU) nr. 1217/2010 af 14. december 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde på visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler 
7 Kommissionens forordning (EU) nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde på visse kategorier af teknologioverførselsaftaler 
8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/104/EU af 26. november 2014 om visse regler for søgsmål i henhold til 

national ret angående erstatning for overtrædelser af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske Unions 

konkurrenceret, EUT L 349 af 5.12.2014, s. 1, findes på http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.DA. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0330:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0330:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0330:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.DA
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c) Tabsopgørelse i konkurrencesager, herunder anvendelsen af metoder til tabsopgørelse, der 

er anført i Kommissionens praktiske vejledning i tabsopgørelse i erstatningssøgsmål efter 

overtrædelser af konkurrenceretten
9
. 

d) Samspillet mellem den offentlige og den private håndhævelse af 

konkurrencelovgivningen, der fokuserer på både det positive samspil (hvordan sagsøger 

kan drage nytte af håndhævelsestiltag fra konkurrencemyndighedernes side) og 

foranstaltninger til at undgå negative interaktioner (f.eks. grænser for fremlæggelse af 

beviser og for solidarisk hæftelse). 

e) Sagsbehandling og bedste praksis i forbindelse med spørgsmål om domstolenes 

kompetence og lovvalget og med håndtering af situationen med parallelle eller 

efterfølgende søgsmål i forskellige medlemsstater. 

Prioritet nr. 3: Undervisningsaktiviteter, der fokuserer på konkurrencelovgivningens 

underliggende økonomiske principper.  

Ansøgerne skal vælge mindst ét af følgende emner: 

a) Grundlæggende økonomiske principper (f.eks. udbud og efterspørgsel, 

omkostningsanalyse, substitution og strategisk samspil i forskellige konkurrencemiljøer, 

markedsdefinitioner, horisontalt og vertikalt forbundne markeder samt markedsposition). 

b) Bedømmelse af dokumentation/undersøgelser vedrørende det økonomiske aspekt i 

retssager, herunder en gennemgang af aktuelt anvendte skønsmetoder (kvalitative og 

kvantitative) med fremhævelse af deres fordele og begrænsninger, og vurdering af 

betydningen af, hvor sammenhængende, pålidelige og reproducerbare resultaterne er. 

Prioritet nr. 4: Undervisningsaktiviteter med fokus på anvendelsen af konkurrenceretten inden 

for de regulerede erhverv (såsom energi, telekommunikation og lægemiddelsektoren).  

Ansøgerne skal vælge mindst ét af følgende emner: 

a) Anvendelsesområdet for konkurrencelovgivningen inden for regulerede sektorer. 

b) Begreberne virksomhed og en sammenslutning af virksomheder anvendt på offentlige 

organer (dvs. offentlige organer som virksomheder i modsætning til offentlige organer 

som regeludstedende myndigheder). 

Prioritet nr. 5: I forbindelse med moderniseringen af statsstøttepolitikken og de nationale 

domstoles nye retshåndhævende rolle, anbefales ligeledes undervisningsaktiviteter, der fokuserer 

på statsstøtte. 

Ansøgerne skal vælge mindst to ud af de fire emner, der er anført nedenfor: 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_da.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_da.pdf
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a) Begrebet støtte
10

 (herunder metoden til finansiering af støtten ved hjælp af skattelignende 

afgifter og tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
11

). 

b) De forordninger, der er vedtaget inden for rammerne af moderniseringen af 

statsstøttepolitikken, dvs. navnlig de minimis-forordningen
12

 og den generelle 

gruppefritagelsesforordning
13

. 

c) De nationale domstoles rolle
14

 i gennemførelsen af statsstøttereglerne (baseret på 

meddelelsen om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne og om 

meddelelsen om tilbagesøgning
15

).  

d) Begæringer om foreløbige retsmidler, der indbringes for domstolene, og deres interaktion 

med EU-retssager. 

 

OMRÅDE 2. Udvikling af de nationale dommeres kendskab til juridisk sprogbrug  

Udviklingen af færdigheder i juridisk sprogbrug kan være det primære fokus for et 

undervisningsprogram.  

Prioritet nr. 6: Projekterne skal omfatte undervisningsaktiviteter vedrørende juridisk sprogbrug i 

tilknytning til den særlige terminologi i forbindelse med anvendelsen af konkurrencereglerne. 

Hovedformålet med projekterne skal være at overvinde de geografiske/sproglige barrierer til 

gavn for dannelsen af et europæisk juridisk område. 

Fordeling af finansiel støtte mellem forskellige prioriteter og tildeling af point  

Der henvises til "Award Criteria Guidance HT.5115", der offentliggøres sammen med denne 

indkaldelse.  

                                                 
10 Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, EUT C 

262 af 19.7.2016, s. 1. 
11 Den juridiske ramme for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse omfatter følgende retsforskrifter: Meddelelse fra kommissionen 

om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk 

interesse, EUT C 8 af 11.1.2012, s. 4. Kommissionens afgørelse af 20.12.2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, 

der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse EUT L 7 af 11.1.2012, s. 3. Meddelelse fra 

kommissionen - Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, EUT C 8 af 

11.1.2012, s. 15.  Kommissionens forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på 

de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, EUT L 114 af 26.4.2012, s. 8. 
12 Kommissionens forordning (EU) 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, EUT L 352 af 24.12.2013, s. 1. 
13 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i 

henhold til traktatens artikel 107 og 108, EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1.  

Kommissionens forordning (EU) 2017/1084 af 14. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 for så vidt angår støtte til havne- 

og lufthavnsinfrastruktur, anmeldelsestærskler for støtte til kultur og bevarelse af kulturarv samt støtte til sportsinfrastruktur og 

multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter samt regionale driftsstøtteordninger for regionerne i den yderste periferi og om 

ændring af forordning (EU) nr. 702/2014 for så vidt angår beregning af støtteberettigede omkostninger, EUT L 156 af 20.6.2017, s. 1. 
14 Meddelelse fra Kommissionen om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne, EUT C 85 af 9.4.2009, s. 1. 
15 Mod en effektiv gennemførelse af Kommissionens beslutninger, som pålægger en medlemsstat at tilbagesøge ulovlig og uforenelig 

statsstøtte, EUT C 272 af 15.11.2007, s. 4. 
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4.2. Følgende projekter vil blive foretrukket: 

 Projekter, som indeholder trinvise undervisningsforløb. 

 Projekter, som ikke blot kopierer/overlapper eksisterende/planlagt undervisningsmateriale 

eller eksisterende/planlagte projekter fra andre nationale uddannelsesudbydere, men er et 

supplement hertil eller en nyskabelse.  

 Projekter, der henvender sig til dommere fra flere medlemsstater i samme 

uddannelsesforløb og dermed tilskynder til netværksaktiviteter. 

5. Formelle krav  

 Ansøgningerne skal indgives indenfor den i afsnit 3 fastsatte frist. 

 

 Ansøgningerne skal indgives skriftligt og sendes pr. post (se afsnit 8) ved brug af de 

ansøgningsskemaer og bilag hertil, der findes på 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

Hvis disse krav ikke er opfyldt, afvises ansøgningen. 

 

6. Udelukkelses-, støtteberettigelses-, udvælgelses- og støttetildelingskriterier 

6.1. Udvælgelseskriterier 

 

Projekterne: 

 

a) skal indgives af myndigheder eller offentlige eller private organisationer med hjemsted i et af de 

støtteberettigede lande eller internationale organisationer. Organisationer i tredjelande kan 

deltage som associerede partnere, men deres omkostninger kan ikke anses for støtteberettigede. 

Desuden kan de ikke indgive forslag til projekter eller være medansøgere (sekundære 

støttemodtagere). Profitorienterede organisationer skal indgive ansøgninger i partnerskab med 

offentlige enheder eller private nonprofitorganisationer. Organer oprettet af Den Europæiske 

Union, som falder ind under finansforordningens artikel 208
16

, er ikke berettiget til at ansøge om 

støtte, men kan være associeret i en ansøgning. Deres udgifter kan dog ikke samfinansieres via 

støtten,  

 

b) skal være rettet mod medlemmer af den målgruppe, der er fastsat i punkt 2.2 i denne indkaldelse 

af forslag, 

 

c) skal indebære, at der ansøges om mindst 50 000 EUR og højst 400 000 EUR, 

 

                                                 
16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende 

Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, som ændret. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:DA:PDF og http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR  

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, som ændret. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=DA and http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=DA  

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN
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d) må ikke være afsluttet eller indledt inden datoen for indgivelsen af støtteansøgningen. 

 

6.2. Udelukkelseskriterier 

 

6.2.1.  Udelukkelse fra deltagelse
17

. 

Ansøgere udelukkes fra at deltage i indkaldelsen af forslag, hvis: 

(a) ansøgeren er gået konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes 

aktiver administreres af en kurator eller en ret, hvis denne er under tvangsakkord uden for 

konkurs, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis denne befinder sig i 

en lignende situation inden for rammerne af en tilsvarende procedure, der er fastsat i 

nationale love eller administrative bestemmelser, 

(b) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at de har undladt 

at opfylde deres forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter eller bidrag til 

sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor de er etableret, i det land, 

hvor den ordregivende myndighed befinder sig, eller i det land, hvor kontrakten skal 

opfyldes,  

(c) det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren har begået 

alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ved at have overtrådt 

gældende love eller bestemmelser eller etiske standarder for det erhverv, som ansøgeren 

hører under, eller har begået fejl, der har en indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis 

de afspejler forsætlig misligholdelse eller grov uagtsomhed, herunder navnlig følgende: 

(i) forsætlig eller uagtsom afgivelse af urigtige oplysninger, der er påkrævet til 

kontrol af, at der ikke foreligger udelukkelsesgrunde, eller af, at 

udvælgelseskriterierne er opfyldt, eller i forbindelse med gennemførelsen af en 

kontrakt/støtteaftale, 

(ii) indgåelse af aftaler med andre økonomiske aktører med sigte på at fordreje 

konkurrencen, 

(iii)krænkelse af intellektuel ejendomsret, 

(iv) forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos den ordregivende myndighed i løbet 

af udbuds-/støttetildelingsproceduren, 

(v) forsøg på at indhente fortrolige oplysninger om proceduren, der kan give 

vedkommende uretmæssige fordele i forbindelse med udbuds-

/støttetildelingsproceduren 

(d) det ved en endelig dom er fastslået, at ansøgeren er skyldig i et eller flere af følgende 

forhold: 

                                                 
17 Artikel 106.1 i finansforordningen. 
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(i) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 

1995, 

(ii) bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, 

som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den 

Europæiske Unions medlemsstater, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 

1997, og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA, samt 

bestikkelse som defineret i lovgivningen i det land, hvor den ordregivende 

myndighed befinder sig, det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, eller det 

land, hvor kontrakten skal gennemføres, 

(iii)deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets 

rammeafgørelse 2008/841/RIA, 

(iv) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, som defineret i of Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF, 

(v) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som 

defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og 

anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i 

nævnte afgørelses artikel 4, 

(vi) børnearbejde eller andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU, 

(e) der har været betydelige mangler ved opfyldelsen af væsentlige forpligtelser i forbindelse 

med gennemførelsen af en kontrakt/støtteaftale, som finansieres over budgettet, og som har 

medført, at kontrakten er ophævet før tid, anvendelse af konventionalbod eller andre i aftalen 

fastsatte sanktioner, eller som er blevet opdaget efter inspektioner, revisioner eller 

undersøgelser foretaget af en befuldmægtiget, OLAF eller Revisionsretten,  

(f) det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren har begået 

en uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

2988/95. 

6.2.2. Udelukkelse fra tilskud
18

 

Ansøgerne vil ikke få tildelt støtte, hvis de under proceduren for tildeling af støtte: 

a) befinder sig i en udelukkelsessituation, der er fastslået i henhold til artikel 106 i 

finansforordningen, 

 

b)   har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelsen af de oplysninger, som er 

påkrævet som betingelse for at deltage i proceduren, eller har undladt at afgive disse 

oplysninger, 

 

                                                 
18 Artikel 107 i finansforordningen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(03)&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(03)&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997F0625(01)&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997F0625(01)&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0568&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0841&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0841&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2988&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2988&from=EN
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c) tidligere har været involveret i udarbejdelsen af udbudsdokumenter, når dette medfører en 

konkurrencefordrejning, som der ikke på anden måde kan rettes op på. 

 

Ansøgerne skal underskrive en erklæring på tro og love om, at de ikke befinder sig i en af de i 

artikel 106 og 107 i finansforordningen omhandlede situationer. Tro- og loveerklæringen findes 

på vores websted: (http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).  

 

 

6.3. Udvælgelseskriterier 

 

Forslag, der opfylder støtteberettigelseskriterierne og kriterierne for ikke at være udelukket fra 

tildeling af støtte, vil blive evalueret på grundlag af finansiel og operationel kapacitet. 

 

6.3.1.  Finansiel kapacitet
19

. 

 

Ansøgerne skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan 

opretholde deres aktiviteter i hele projektets varighed, og de skal bidrage til finansieringen heraf. 

Finansiel kapacitet vil blive bedømt på grundlag af de støttedokumenter, der skal vedlægges 

ansøgningen: 

a) Tilskud af beskedent omfang (≤ 60 000 EUR): en erklæring på tro og love.  

b) Tilskud ≥ 60 000 EUR: en erklæring på tro og love og 

ENTEN 

resultatopgørelsen og balancen for det seneste afsluttede regnskabsår, 

ELLER 

for nyoprettede enheder kan der fremlægges en forretningsplan i stedet for ovennævnte 

dokumenter. 

 

På grundlag af disse dokumenter kan Europa-Kommissionen, hvis den finder, at ansøgeren ikke 

på tilstrækkelig vis har bevist sin finansielle kapacitet: 

o anmode om supplerende oplysninger, 

o foreslå, at der indgås en tilskudsaftale uden forfinansiering, 

o foreslå, at der indgås en tilskudsaftale med forfinansiering, der udbetales i rater, 

o foreslå, at der indgås en tilskudsaftale med forfinansiering, der dækkes af en 

bankgaranti
20

, 

o afslå ansøgningen.  

Offentlige organer eller internationale organisationers finansielle kapacitet kontrolleres ikke. 

 

6.3.2. Operationel kapacitet
21

 

                                                 
19 Finansforordningens artikel 131, stk. 3, og artikel 132, stk. 1. Artikel 202 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen. 
20 I finansforordningens artikel 134 og artikel 206 i gennemførelsesbestemmelserne. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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Ansøgerne skal have den faglige kompetence og de kvalifikationer, der er nødvendige for at 

fuldføre projektet eller arbejdsprogrammet. Ansøgerne skal fremlægge en erklæring på tro og 

love eller følgende dokumentation: 

 organisationens aktivitetsrapporter (hvis det er relevant),  

 en kort beskrivelse af, hvilke eksisterende faglige kompetencer/ressourcer der vil blive 

brug for til at gennemføre projektet og/eller cv ' er for de personer, der har hovedansvaret 

for forvaltningen og gennemførelsen af projektet, 

 en udtømmende liste over tidligere projekter og aktiviteter i tilknytning til politikområdet 

for en bestemt indkaldelse af forslag eller foranstaltninger, der skal gennemføres, 

 en oversigt over de naturressourcer eller økonomiske ressourcer, der skal bruges til 

projektet. 

 

6.4. Kriterier for tildeling 

 

Kun forslag, der opfylder ovennævnte udvælgelseskriterier, vil blive evalueret. Formålet med 

tildelingskriterierne er at sikre, at kvalitativt gode projekter udvælges, og at de så vidt muligt 

opfylder målsætningerne og falder ind under de prioriterede områder i denne indkaldelse og er 

omkostningseffektive. Det skal tilstræbes at skabe synergi med andre EU-instrumenter og -

programmer og undgå overlapninger med igangværende aktiviteter.  

 

Alle projekter vil blive vurderet på grundlag af følgende kriterier: 

 

 

1) Relevans i forhold til målsætningerne, de prioriterede områder og præferencerne i 

indkaldelsen (op til 30 point) 

a) I hvor høj grad forslaget opfylder målsætningerne i indkaldelsen, de foreslåede relevante 

områder, prioriteter og præferencer i afsnit 4 (op til 10 point). 

b) Relevansen af de emner, der behandles set i forhold til projektets geografiske 

anvendelsesområde og komplementaritet med andre nationale/europæiske aktiviteter, en 

henvisning til en pålidelig vurdering af behovene (op til 10 point). 

c) I hvor høj grad forslaget opfylder kravet om en merværdi på europæisk plan, jf. afsnit 2.1 (op til 

10 point). 

 

2) Projektets kvalitet, hvad angår udformning, præsentation, organisation og gennemførelse 

(op til 30 point) 

a) Er den anvendte metode (fremgangsmåden, de nærmere detaljer ved de foreslåede aktiviteter og 

deres specificitet, er aktiviteterne hensigtsmæssige for den forventede målgruppe, 

oplægsholdernes faglige kvalifikationer, tilsynsordninger osv.) og tidsrammen egnet til at opnå 

de ønskede resultater af projektet? (op til 15 point). 

                                                                                                                                                                          
21 Finansforordningens artikel 131, stk. 3, og artikel 132, stk. 1. Artikel 202 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen. 
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b) Omfatter projektet de bedst egnede midler (f.eks. netværk, samarbejde med relevante 

institutioner, marketingstrategi og evne) til at nå målgruppen? (op til 15 point). 

3) Projektets geografiske udstrækning, forventede resultater, formidling og bæredygtighed (op 

til 20 point) 

a) Hvor stort er den geografiske virkning med hensyn til de forventede resultater af projektet i 

relation til partnere, deltagere og målgruppen? (op til 10 point). 

b) Kan de forventede resultater nås, er de relevante, og har de sandsynligvis en bæredygtig 

virkning? (op til 10 point). 

4) Omkostningseffektivitet (op til 20 point) 

a) Er det foreløbige budget rimeligt i forhold til de forventede resultater, hvad angår udgifterne pr. 

dag for hver uddannet dommer (op til 10 point)? 

b) Er pengene i hvert budgetafsnit godt givet ud, og står personaleomkostningerne i et rimeligt 

forhold til de samlede omkostninger ved projektets gennemførelse (navnlig med hensyn til den 

omkostningsdækning, der er planlagt for deltagerne) (op til 10 point)? 

For at der kan tildeles støtte til et projekt, skal det opnå mindst 50 % af de point, der kan opnås i 

forbindelse med kriterium 1, 2 og 4, og mindst 60 ud af 100 point. 

Under evalueringsproceduren kan Kommissionen anmode om yderligere dokumenter/oplysninger 

og nødvendige tekniske og finansielle tilpasninger. Når evalueringsproceduren er afsluttet, og 

Kommissionen har truffet en afgørelse, vil Kommissionen informere hver enkelt ansøger om den 

endelige afgørelse, og om det videre forløb, herunder udarbejdelse af støtteaftaler. 

7. Finansielle hensættelser
22

 

7.1. Støttemodtagerne skal ved gennemførelsen af projekterne overholde finansforordningen (særlig 

afsnit VI i første del) og gennemførelsesbestemmelserne hertil fra 2012, som ændret
23

. 

7.2. Den støtte, der ydes via programmet, skal ikke dække alle udgifter til foranstaltningen. EU's 

bidrag er begrænset til højst 80 % og i særlige og behørigt begrundede tilfælde, til højst 90 % af 

de samlede støtteberettigede omkostninger ved aktionen, navnlig for: Europæiske, nationale eller 

subnationale enheder, der er specielt oprettet med henblik på uddannelsen af dommere De 

europæiske, nationale og subnationale sammenslutninger af dommere med speciale i 

konkurrenceret Ansøgere fra EU's medlemsstater, der får finansiel bistand eller er under tilsyn 

(Cypern, Grækenland, Irland, Portugal, Rumænien og Spanien). 

 

Som følge heraf skal mindst 20 % og i særlige tilfælde 10 % af de samlede støtteberettigede 

omkostninger afholdes af ansøgeren, partnerne eller en anden bidragyder.  

                                                 
22 Artikel 131, stk. 3, og 132, stk. 1, i finansforordningen og artikel 202 i gennemførelsesbestemmelserne til 

finansforordningen. På vores websted findes der yderligere bestemmelser i modellen til støtteaftale: 
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html.  
23 Jf. fodnote 16.  

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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7.3. Forbud mod kumulering: Samfinansiering af et projekt inden for rammerne af dette program kan 

ikke kombineres med anden samfinansiering inden for rammerne af et andet program, der 

finansieres over Den Europæiske Unions budget. 

7.4. Projektet må ikke være afsluttet eller indledt inden datoen for indgivelsen af ansøgningen. 

7.5. Naturalydelser kan ikke medtages i budgettet for projektet som en udgift og kan ikke accepteres 

som samfinansiering, medmindre de falder ind under den kategori, der er omhandlet i 

betragtning 7 til forordning (EU) nr. 1382/2013
24

. 

7.6. Reglerne om, hvilke udgifter der er støtteberettigede, er beskrevet i de almindelige betingelser i 

udkastet til støtteaftale, der er vedlagt dette forslag. 

7.7. Hvad angår aktiviteter, der gennemføres af både offentlige og private organer og enheder, skal 

den ikkefradragsberettigede moms, der pålægges offentlige organer og enheder, være 

støtteberettiget, for så vidt som den betales for gennemførelsen af aktiviteter såsom uddannelse 

eller oplysningskampagner, der ikke kan anses for at svare til udøvelse af offentlig myndighed. 

7.8. Ansøgeren skal indsende et afbalanceret budgetoverslag i euro, der omfatter andre kilder til 

samfinansiering end EU-budgettet. 

7.9. Udgifter til indkvartering og måltider/forfriskninger skal godtgøres på grundlag af 

enhedsomkostninger, der baseres på satserne for logi og dagpenge, der gælder for tjenesterejser 

for personale i Europa-Kommissionen
25

. Ved halvdagsseminarer anvendes 50 % af dagsatsen. 

7.10. Støttemodtageren (eller de sekundære støttemodtagere i tilfælde af mange støttemodtagere) er 

projektleder og vil få udbetalt støtten. Kun de udgifter, som støttemodtageren har forpligtet sig til 

at betale, er støtteberettigede. Støttemodtageren skal bestille tjenesteydelser/varer, og fakturaer 

skal udstedes i støttemodtagerens navn. Hvis andre partnere bestiller tjenesteydelser/varer, 

betragtes de som naturalydelser o g kan derfor ikke medtages i de støtteberettigede udgifter. 

7.11. Projekterne må ikke have til formål eller bevirke, at der opnås en fortjeneste. Fortjeneste 

defineres som det beløb, hvormed de samlede faktiske indtægter i forbindelse med projektet 

overstiger de samlede faktiske udgifter. Hvis det konstateres, at der er opnået en fortjeneste, vil 

støtten blive nedsat tilsvarende. 

7.12. Kommissionen kan tildele en støtte, der er lavere end det beløb, der ansøges om. Hvis 

Kommissionens støtte således er mindre end den støtte, ansøgeren har ansøgt om, er det op til 

ansøgeren at fremskaffe de nødvendige supplerende midler eller at skære ned på de samlede 

projektudgifter for at sikre projektets rentabilitet uden at ændre dets målsætninger eller forringe 

dets indhold. I andre tilfælde kan det blive besluttet, at der kun ydes støtte til en del af det 

planlagte projekt. Kommissionen vil ikke yde dobbeltfinansiering til et og samme projekt. 

                                                 
24 "Unionen bør fremme uddannelsesaktiviteter vedrørende gennemførelse af EU-retten ved at betragte de honorarer, der udbetales af 

medlemsstaternes myndigheder til deltagende dommere og andet personale i retsvæsenet, som tilskudsberettigede omkostninger eller 

samfinansiering i form af naturalydelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

[1] ("finansforordningen")". Oplysninger offentliggøres sammen med denne indkaldelse. 
25 Oplysninger, der stilles til rådighed ved denne indkaldelse 
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7.13. Det beløb, Kommissionen yder, vil stå i forhold til de forventede samlede projektudgifter og 

blive reduceret forholdsmæssigt, hvis de faktiske udgifter viser sig at være lavere end de samlede 

udgiftsskøn. 

7.14. Støtten ydes inden for rammerne af en skriftlig aftale, som også indeholder betingelserne for 

tilbagebetaling af en nærmere angivet andel af de støtteberettigede udgifter, der reelt er påløbet. 

Som regel vil beslutningen om at indgå en aftale om støtte til en foranstaltning med en eller flere 

støttemodtagere bliver truffet fra sag til sag. Aftalen er en standardaftale, og vilkårene heri kan 

ikke ændres eller være genstand for forhandlinger. 

7.15. Betalingsbetingelser: generelt udbetales Kommissionens støtte i to rater: en forfinansiering (op til 

50 % af den samlede støtte) ved undertegnelsen af støtteaftalen på støttemodtagerens anmodning; 

restbeløbet udbetales, efter at Kommissionen har modtaget og godkendt den endelige rapport og 

den endelige regnskabsopgørelse for projektet.  

8. Indgivelse af ansøgninger 

8.1. Ansøgninger skal indgives ved brug af standardansøgningsskemaet og skal ledsages af de bilag, 

der kræves i del F.  

8.2. Ansøgningen underskrives af den person, der kan indgå juridisk bindende forpligtelser på 

ansøgerens vegne.  

8.3. Formularer kan downloades fra følgende websted: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html  

 Helpdesk: Spørgsmål vedrørende indkaldelsen af forslag kan sendes pr. e-mail til COMP-

TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4. Ansøgningerne skal være fuldstændige (dvs. omfatte alle de dokumenter, der er anført i 

bilaget " Check list for applicants " ), underskrevne og daterede, og de skal indgives i to 

eksemplarer (en underskrevet original og en kopi i elektronisk format) senest fredag den 16. 

april 2018 pr. post eller ekspreskurer (poststemplet eller kurerens kvittering for modtagelsen 

udgør bevis herfor):  

Postadresse: 

European Commission 

Directorate General for Competition – Unit A.4 

HT.5115 - TRAINING OF JUDGES CFP  

MADO 20/043 

1049 Bruxelles 

Belgien 

Personlig indlevering eller pr. ekspreskurer: 

European Commission 

Directorate General for Competition – Unit A.4 

HT.5115 - TRAINING OF JUDGES CFP  

Avenue du Bourget 1 

1140 Evere 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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Belgien 

 

 

Anfør venligst følgende tydeligt på kuverten: "CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE OPENED 

BY THE REGISTRY" 

 

 

8.5. Ansøgningerne kan indgives på et af Den Europæiske Unions officielle sprog, men helst på 

engelsk, ved brug af ansøgningsskemaet. Hvis ansøgningerne indgives på et andet sprog end 

engelsk, skal der vedlægges et resumé på engelsk.  

8.6. Ansøgerne vil hurtigst muligt blive underrettet om resultaterne af evalueringen af deres 

projekter. Ansøgerne skal dog være opmærksomme på, at hele støttetildelingsproceduren kan 

tage op til 9 månederr fra datoen for offentliggørelsen af indkaldelsen af forslag. 

9.  Indledende møde 

 Budgettet for forslaget skal omfatte rejseudgifterne til og fra Bruxelles og en overnatning (hvis 

det er nødvendigt) for en eller to repræsentanter for den koordinerende organisation (herunder 

mindst en projektkoordinator, men ideelt set også den finansielle koordinator, medmindre det er 

den samme person). Det skal sætte de udvalgte ansøgere i stand til at deltage i et indledende 

etdagsmøde vedrørende projektforvaltning, administrative aspekter og 

rapporteringsforpligtelser. 

10. Projekternes gennemførelsesperiode og andre aspekter 

10.1. Projekterne må højst vare 24 måneder.  

10.2. Aftaleudkastet bliver først juridisk bindende, når Kommissionen har kontrasigneret det.  

10.3. Når projektet er afsluttet, skal støttemodtageren inden for en frist, der fastsættes i støtteaftalen, 

sende en endelig rapport om projektet til Kommissionen på ovenstående adresse bestående af 

en endelig teknisk og finansiel rapport, der ledsages af en anmodning om udbetaling af 

restbeløbet. Den endelige rapport skal indeholde en redegørelse for de eventuelle hindringer, 

man er stødt på, deltagernes vurdering af projektet (f.eks. ved hjælp af feedbackskemaer), de 

opnåede resultater, formidlingen af resultaterne og en konklusion.  

10.4. Støttemodtagerne kan blive anmodet om at stille resultaterne til rådighed for Kommissionen 

uden ophavsretlige indskrænkninger og i et praktisk anvendeligt format, der egner sig til 

formidling, f.eks. vejledninger, publikationer, software og websteder. 

11. Offentlig omtale 

11.1. Fra Kommissionens side: 

 Alle de støttebeløb, der er bevilget i et regnskabsår, offentliggøres på EU-institutionernes 

hjemmeside på internettet i løbet af første halvår efter afslutningen af det regnskabsår, hvor de 

blev ydet. Oplysningerne kan også trykkes i ethvert andet passende medium, herunder Den 

Europæiske Unions Tidende. Europa-Kommissionen offentliggør følgende oplysninger: 
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 På tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen kan støttemodtageren
26

 ved en begrundet og 

behørigt dokumenteret anmodning blive fritaget for at få offentliggjort disse oplysninger, hvis 

det kan true beskyttelsen af enkeltpersoners rettigheder og friheder i henhold til Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder eller skade støttemodtagernes 

forretningsmæssige interesser. 

 

11.2. Fra støttemodtagernes side: 

 Tilskudsmodtageren forpligter sig til klart at gøre opmærksom på støtten fra EU i alle 

publikationer eller i forbindelse med de aktiviteter, der ydes tilskud til. I den forbindelse skal 

tilskudsmodtagerne fremhæve Europa-Kommissionens navn og emblem på alle publikationer, 

plakater, programmer og andre produkter, der udarbejdes i forbindelse med det projekt, der 

samfinansieres.  

Med henblik herpå skal de bruge teksten, emblemet og den ansvarsfraskrivelse, der findes på 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm. 

 Hvis dette krav ikke opfyldes fuldt ud, kan støtten til støttemodtageren reduceres i henhold til 

bestemmelserne i støtteaftalen eller beslutningen om støtten. Derudover skal den pågældende 

sende et evalueringsskema til alle deltagere i projektet, og resultatet heraf skal meddeles 

Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence. 

12. Beskyttelse af personoplysninger 

 Alle personoplysninger, som angives i de indsendte ansøgninger, vil blive behandlet af 

Kommissionen i henhold til forordning nr. 45/2001 og ifølge den bekendtgjorte procedure med de 

relevante meddelelser, der er sendt til Kommissionens databeskyttelsesansvarlige. En erklæring om 

databeskyttelse indeholder information til alle registrerede, hvis personoplysninger skal behandles i 

forbindelse med evalueringen af forslagene og den efterfølgende udarbejdelse og gennemførelse af 

og opfølgning på støtteaftalen.  

Ansøgerne opfordres til med jævne mellemrum at gå ind og læse siden med den juridiske 

meddelelse(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.htm

l) for at holde sig behørigt underrettet om eventuelle ajourføringer, der måtte blive foretaget 

inden indsendelsesfristen for deres forslag.  

 

                                                 
26 Finansforordningens artikel 35 og artikel 128, stk. 3. 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

