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Andet  (D)

FP7 - Tilskudsaftale - Bilag VI - Ekspertisenetværk

Hvis tredjepart: 
Tilknytning til 

modtager

Sammenfattende økonomisk rapport - ekspertisenetværk - udfyldes af koordinatoren

Justering
(Ja/nej)

Finansieringsordning

Projektnr.

Modtager 
nr.

Organisation
 Kort betegnelse

til: 

Ansøgt Fællesskabets finansieringstilskud for indberetningsperioden (i EUR)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKort betegnelse for projektet

I ALT

Aktivitetstype
I alt 

(A)+(C)+(D)FTU          (A) Demonstration
(B)

Forvaltning 
(C)
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Projektnr. Finansierings-ordning

Kort betegnelse for projektet
Periode fra dd/mm/åå (Ja/nej)

til dd/mm/åå

Officielt navn nn
Kort betegnelse for organisationen nn

%

FTU
(A)

Demonstration
(B)

Forvaltning 
(C)

Andet 
(D) I ALT              (A+C+D)

Personaleomkostninger
Underleverance
Andre direkte omkostninger
Indirekte omkostninger

Anmeldt faste 
beløb/enhedstakst/enhedssats

I alt 
Maksimalt EF-tilskud
Ansøgt EF-tilskud

(Ja/nej)

Hvis ja, anfør da beløb (i EUR)

Har den forfinansiering, De har modtaget, genereret renteindtægt som omhandlet i art. II.19? (Ja/nej)
Hvis ja, anfør da beløb (i EUR)

4. Attest for metodologi
(Ja/nej)

(Ja/nej)

Navn på revisor

5- Attest for udgiftsopgørelser

(Ja/nej)

Navn på revisor

Modtagerens stempel

FP7 - Tilskudsaftale - Bilag VI - Ekspertisenetværk

nnnnnn

Modtager nr.

Er dette en justering af en tidligere oversigt?  

Skema C -   Udgiftsopgørelse (udfyldes af hver modtager)

Ekspertisenetværk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deltagerens id-kode

Dato og underskrift

Navn på person/-er bemyndiget til at underskrive denne udgiftsopgørelse

6- Modtagerens erklæring på tro og love

Vi erklærer herved på tro og love, at:
- De ovenfor anmeldte udgifter er direkte knyttet til de ressourcer, der er anvendt for at virkeliggøre projektets målsætninger, og indgår i de 
støtteberettigede omkostninger, der er fastlagt i tilskudsaftalens art. II.14 og II.15 samt tilskudsaftalens bilag III og artikel 7 (særbestemmelser), hvis 
dette er relevant.

- De ovenfor anmeldte indtægter er alene vederlagsfrie finansielle overførsler eller naturaliebidrag fra tredjepart, og de eneste indtægter genereret af 
projektet, der kan betragtes som indtægter som omhandlet i tilskudsaftalens art. II.17.

- De ovenfor anmeldte renteindtægter er den eneste renteindtægt genereret af forfinansieringen, som er omfattet af definitionen i tilskudsaftalens art. 
II.19.

- Der forefindes fuldstændig støttedokumentation som belæg for de ovenfor anførte oplysninger. Denne vil blive stillet til rådighed på Kommissionens 
foranledning og i tilfælde af revision foretaget af Kommissionen og/eller Revisionsretten og/eller disses bemyndigede repræsentanter.

Udgifter til attesten (i EUR)

Foreligger der en attest for udgiftsopgørelserne udarbejdet af en uvildig revisor, der er vedlagt denne udgiftsopgørelse 
som omhandlet i art. II.4.4?

Foreligger der en attest for metodologi udarbejdet af en uvildig revisor og godkendt af Kommissionen som omhandlet i art. 
II.4.4?

Omkostninger til attest (i EUR), hvis de 
debiteres dette projekt

Finansieringsprocent for ftu-aktiviteter (A)

Anmelder De gennemsnitlige personaleomkostninger som omhandlet i art. II.14.1?

Hvis enhedstakst for indirekte omkostninger: angiv 
procent

3- Erklæring om renteindtægt fra forfinansiering (udf yldes af koordinatoren )

1- Anmeldelse af finansieringstilskudsberettigede omkostninger/fast beløb/enhedstakst/enhedssats (i EUR)

Aktivitetstype

2- Erklæring om indtægter
Har De vederlagsfrit modtaget økonomiske overførsler eller naturaliebidrag fra tredjepart, eller har projektet genereret 
indtægter, der kan betragtes som en indtægt i medfør af tilskudsaftalens art. II.17?
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Projektnr. Finansierings-
ordning

Kort projektbetegnelse
Periode fra dd/mm/åå Ja/Nej

Til dd/mm/åå

Tredjepartens officielle navn nn
Kort beteg. for tredjepartsorg. nn

%

FTU
(A)

Demonstration
(B)

Forvaltning 
(C)

Anden type data (kolonne 
2) 

I ALT             
(A+C+D)

Personaleomkostninger
Underentreprise
Andre direkte omkostninger
Indirekte omkostninger
Anmeldte engangsbeløb/ 
enhedstakst/enhedssats

I alt 
Maksimalt EF-tilskud
Ansøgt EF-tilskud

Ja/Nej

Hvis ja, anfør da beløb (i EUR)

Har det forskud, De har modtaget, genereret renteindtægt som omhandlet i art. II.19? Ja/Nej
Hvis ja, anfør da beløb (i EUR)

4- Attest for metodologi
Ja/Nej

Ja/Nej

Navn på revisor

5. Attest for udgiftsopgørelser

Ja/Nej

Navn på revisor

Tredjeparts stempel

FP7 - Tilskudsaftale - Bilag VI - ekspertisenetværk

nnnnnn

Arbejder for og tilknyttet til modtager nr.

Er dette en justering af en tidligere erklæring?  

Skema C -  Udgiftsopgørelse (udfyldes af tredjepart)  Udfyldes kun, hvis særbestemmelse nr. 10 finder anvendelse

Ekspertisenetværk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tredjepartens id-kode

Dato og underskrift

Navn på person(er), der er bemyndiget til at underskrive denne udgiftsopgørelse

6- Tredjeparts erklæring på tro og love

Vi erklærer herved på tro og love:
- - at de ovenfor anmeldte udgifter er direkte knyttet til de ressourcer, der er anvendt til at virkeliggøre projektets målsætninger, og falder ind under definitionen på de 
støtteberettigede omkostninger, der er fastlagt i tilskudsaftalens art. II.14 og II.15, og, hvor dette er relevant, i tilskudsaftalens bilag III og artikel 7 
(særbestemmelser)

- - at de ovenfor anmeldte indtægter alene er vederlagsfrie finansielle overførsler eller naturaliebidrag fra tredjepart og de eneste indtægter genereret af projektet, 
som kan betragtes som indtægter som omhandlet i tilskudsaftalens art. II.17

- - at de ovenfor anmeldte renteindtægter er den eneste renteindtægt genereret af forskuddet, som falder ind under definitionen i tilskudsaftalens art. II.19

- at der forefindes fuldstændig støttedokumentation som belæg for de ovenfor anførte oplysninger. Denne dokumentation vil blive stillet til rådighed på 
Kommissionens foranledning og i tilfælde af revision foretaget af Kommissionen og/eller Revisionsretten og/eller deres bemyndigede repræsentanter.

Udgifter til attesten (i EUR)

Foreligger der en attest for udgiftsopgørelserne udarbejdet af en uvildig revisor, som er vedlagt denne udgiftsopgørelse 
som omhandlet i art. II.4.4?

Foreligger der en attest for metodologi udarbejdet af en uvildig revisor og godkendt af Kommissionen som omhandlet i art. 
II.4.4?

Omkostninger til attest (i EUR), hvis de 
debiteres dette projekt

Finansieringsprocent for FTU-aktiviteter (A)

Anmelder De gennemsnitlige personaleomkostninger i medfør af art. II.14.1 ?

Hvis enhedstakst for indirekte 
omkostninger, angiv  %

3- Erklæring om genereret renteindtægt af forskud (udfyldes kun af koordinatoren )

1. Anmeldelse af støtteberettigede omkostninger/engangsbeløb/enhedstakst/enhedssats (i EUR)

Aktivitetstype

2- Erklæring om indtægter
Har De vederlagsfrit modtaget økonomiske overførsler eller naturaliebidrag fra tredjepart, eller har projektet genereret 
indtægter, som kan betragtes som en indtægt i medfør af tilskudsaftalens art. II.17?
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