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DA 
 

BILAG XII  
 
 

H20201 MODEL FOR EN AFTALE OM EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI2 TIL 
ENKELTMODTAGERE  

(EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI - ENKELTMODTAGERE) 
 

 Nedenstående tabel indeholder en vejledning for udarbejdelse af aftalen om særligt tilskud. 
 
 

Generelle 
bemærkninger: 
 
 
 

• Baseret på den generelle model for en aftale om tilskud til 
enkeltmodtagere 

• [Organet] [Kommissionen] erstattes af "Organet"  
• Muligheden for tilskud med lav værdi (under 60 000) skal vælges 
• Mulighederne for tilknyttede tredjeparter udelades 
• Henvisninger til/muligheder for Euratom udelades 
• EFR-tilskud med lav værdi har forskellige bilag 2 og 4 
• Indholdsfortegnelsen skal tilpasses 
• Krydshenvisninger i fodnoterne skal tilpasses 

 
Parter EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere - muligheder: 

 
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) 
("organet"), i medfør af beføjelser tildelt af Europa-Kommissionen 
("Kommissionen")3, 
 

Bilag EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere - bilag: 
 
Bilag 1      Beskrivelse af projektet  
 
Bilag 2     Anslået budget for projektet  
 
Bilag 3    Ikke relevant 
 
Bilag 4 Model for udgiftsopgørelsen 
 
Bilag 5 Ikke relevant  
 
Bilag 6 Ikke relevant 
 

KAPITEL 2 EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – 

rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) ("forordning nr. 1291/2013 om H2020-
rammeprogrammet") (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104). 

2  Initiativer, projekter og studier, der får EFR-tilskud med lav værdi, kan forbedre den direkte eller indirekte 
påvirkning af forskning eller af forskere, som modtager EFR-finansiering. 

3  Tekst i kursiv viser de muligheder i den generelle model for en aftale om tilskud, der finder anvendelse i 
denne aftale. 
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ARTIKEL 4 — 
ANSLÅET 
BUDGET OG 
BUDGET-
OVERFØRSLER 

følgende: 
 
ARTIKEL 4 — ANSLÅET BUDGET OG BUDGETOVERFØRSLER 
 
4.1 Anslået budget 
 
Det "anslåede budget" for projektet angives i bilag 2. 
 
Det indeholder budgetkategorien, de anslåede støtteberettigede 
omkostninger og omkostningstypen (se artikel 5 og 6). 
 
4.2  Budgetoverførsler  
 
Ikke relevant 

KAPITEL 3 
 
ARTIKEL 5 – 
TILSKUDS-
BELØB, 
TILSKUDSFORM, 
REFUSIONSSATS 
OG 
OMKOSTNINGS-
TYPE 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 
 
ARTIKEL 5 – TILSKUDSBELØB, TILSKUDSFORM, 
REFUSIONSSATS OG OMKOSTNINGSTYPE 
 
5.1 Maksimalt tilskudsbeløb  
 
Det maksimale tilskudsbeløb er [indsæt beløb EUR (indsæt beløb med 
bogstaver)]. 
 
Art. 5.2  Tilskudsform, refusionssats og omkostningstyper 
 
Tilskuddet dækker 100 % af projektets støtteberettigede omkostninger (se 
artikel 6) ("tilskud i form af refusion af støtteberettigede 
omkostninger") (se bilag 2).  
 
De anslåede støtteberettigede omkostninger til projektet udgør [indsæt 
beløb EUR (indsæt beløb med bogstaver)].   
 
Støtteberettigede direkte og indirekte omkostninger (se artikel 6) i 
forbindelse med projektet skal anmeldes som det faste beløb, der er 
angivet i bilag 2 (dvs. i form af "omkostninger i faste beløb"). 
 
5.3  Endeligt tilskudsbeløb — beregning 
 
Det endelige tilskudsbeløb afhænger af, om projektet gennemføres i 
overensstemmelse med aftalens almindelige betingelser.  
 
Dette beløb beregnes af organet ved udligning af saldoen (se artikel 21) i 
følgende trin:  
 

Trin 1 - Anvendelse af refusionssatsen  
 

Trin 2 — Reduktion på grund af misligholdelse af forpligtelserne 
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5.3.1 Trin 1 — Anvendelse af refusionssatserne på de støtteberettigede 
omkostninger 
 
Refusionssatsen (se artikel 5.2) anvendes på de støtteberettigede 
omkostninger (omkostninger efter fast sats, se artikel 6), som modtageren 
har anmeldt, og som er godkendt af organet (se artikel 21). 
 
5.3.2 Trin 2 — Reduktion på grund af misligholdelse af andre 
forpligtelser udover ukorrekt gennemførelse af projektet — reduceret 
tilskudsbeløb — beregning 
 
Hvis tilskuddet reduceres (se artikel 43), beregner organet det nedsatte 
maksimale tilskudsbeløb ved at trække nedsættelsen (beregnet ud fra, hvor 
alvorlig en misligholdelse det drejer sig om, jf. artikel 43.2), fra det 
maksimale tilskudsbeløb angivet i artikel 5.1. 

 
I så fald er det endelige tilskudsbeløb det laveste af følgende to:  
 

- det beløb, der er beregnet ud fra trin 1, eller  
 

- det beløb, der er beregnet ud fra trin 2. 
 

5.4 Revidering af det endelige tilskudsbeløb — beregning 
 
Hvis [Kommissionen][organet] afviser omkostningerne eller reducerer det 
særlige tilskud (se artikel 49) efter udligning af saldoen (navnlig efter 
kontroller, review, revisioner eller undersøgelser, se artikel 22), vil organet 
beregne det "reviderede endelige tilskudsbeløb".  
  
Dette beløb beregnes af organet på grundlag af resultaterne på følgende 
måde:  
 

- Hvis der er tale om afvisning af omkostninger: ved at anvende 
refusionssatsen på de reviderede støtteberettigede udgifter, der er 
godkendt af organet. 

 
- Hvis der er tale om nedsættelse af tilskuddet: i forhold til hvor 

alvorlig en misligholdelse af forpligtelserne, det drejer sig om (se 
artikel 43.2).  

 
Hvis der både er tale om afvisning af omkostninger og nedsættelse af 
tilskuddet, er det reviderede endelige tilskudsbeløb det laveste af de to 
ovennævnte beløb.  
 

ARTIKEL 6 — 
STØTTE-
BERETTIGEDE 
OG IKKE-
STØTTE-
BERETTIGEDE 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 
 
ARTIKEL 6 — STØTTEBERETTIGEDE OG IKKE-
STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER 
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OMKOSTNINGER 6.1 Støtteberettigede omkostninger 
 
Omkostninger i budgetkategorien: 
 

A. Direkte og indirekte omkostninger ved projektet 
 
er støtteberettigede, hvis de svarer til det faste beløb, der er angivet i bilag 
2, og hvis de opgaver eller dele af projektet, der er relateret til 
omkostningerne, er korrekt udført i overensstemmelse med bilag 1. 
 
6.2 Ikke-støtteberettigede omkostninger  
 
"Ikke-støtteberettigede omkostninger" er: 
 

(a) omkostninger, der ikke opfylder ovenfor angivne betingelser (se 
artikel 6.1), og 
 

(b) omkostninger, der er tilbagebetalt under et andet EU- eller 
Euratom-tilskud (herunder tilskud ydet af en medlemsstat og 
finansieret over EU- eller Euratom-budgettet og tilskud, der 
bevilges af andre organer end organet i forbindelse med 
gennemførelsen af EU- og Euratom-budgettet). Dette gælder 
navnlig indirekte omkostninger, hvis modtageren allerede modtager 
et driftstilskud, der finansieres over EU- eller Euratom-budgettet i 
samme periode. 
 

[(c) MULIGHED ved omkostningskategorier, som udtrykkeligt er 
udelukket fra arbejdsprogrammet: [indsæt navn på den 
udelukkende omkostningskategori]].  

 
6.3 Konsekvenser ved at anmelde ikke-støtteberettigede omkostninger 
 
Hvis der anmeldes omkostninger, som ikke er støtteberettigede, vil de blive 
afvist (se artikel 42).  
 
Desuden kan det medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 
kapitel 6.  
 

KAPITEL 4 
 
ARTIKEL 7 — 
GENEREL 
FORPLIGTELSE 
TIL AT 
GENNEMFØRE 
PROJEKTET 
KORREKT 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 
 
ARTIKEL 7 — GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT 

GENNEMFØRE PROJEKTET KORREKT 
 
7.1  Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt 
 
Modtageren skal gennemføre projektet som beskrevet i bilag 1 og i 
henhold til bestemmelserne i aftalen samt alle de juridiske forpligtelser, der 
er fastsat i gældende EU-lovgivning og international og national 
lovgivning.  
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7.2 Konsekvenser af manglende overholdelse  
 
Hvis modtageren ikke gennemfører projektet (eller dele af det) på korrekt 
vis, vil de tilsvarende udgifter ikke være støtteberettigede (se artikel 6), og 
de vil blive afvist (se artikel 42). 
 
Hvis modtageren misligholder nogen andre forpligtelser, kan tilskuddet 
blive nedsat (se artikel 43).  
 
Desuden kan det medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 
kapitel 6.  
 

ARTIKEL 8 — 
RESSOURCER 
TIL GENNEM-
FØRELSE AF 
PROJEKTET — 
TREDJEPARTER, 
SOM ER 
INVOLVERET I 
PROJEKTET 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 8 — RESSOURCER TIL GENNEMFØRELSE AF 
PROJEKTET — TREDJEPARTER, SOM ER INVOLVERET I 
PROJEKTET 
 
Modtageren skal have de fornødne ressourcer til at gennemføre projektet.  
 
Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren:  
 

- købe varer, anlægsarbejder og tjenesteydelser (se artikel 10) og  
 

- få underleverandører til at udføre de projektopgaver, der er 
beskrevet i bilag 1 (se artikel 13). 

 
I disse tilfælde er det alene modtageren, der stilles til ansvar over for 
organet for gennemførelsen af projektet. 
 

ARTIKEL 10 — 
KØB AF VARER, 
ANLÆGS-
ARBEJDER OG 
TJENESTE-
YDELSER 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 
 
ARTIKEL 10 — KØB AF VARER, ANLÆGSARBEJDER OG 
TJENESTEYDELSER 
 
10.1  Regler for køb af varer, anlægsarbejder og tjenesteydelser 
 
Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren 
købe varer, anlægsarbejder eller tjenesteydelser.  
 
Ved sådanne erhvervelser skal modtageren tilstræbe at få mest mulig værdi 
for pengene eller at opnå den lavest mulige pris. I den forbindelse skal de 
undgå interessekonflikter (se artikel 35).  
 
Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske 
Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
(OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over 
for underleverandørerne. 
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10.2  Konsekvenser af manglende overholdelse 
 
Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, 
kan tilskuddet blive nedsat (se artikel 43). 
 
En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, 
der er beskrevet i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 11 — 
ANVENDELSE AF 
NATURAL-
YDELSER, SOM 
TREDJEPARTER 
HAR YDET MOD 
BETALING 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 11 — ANVENDELSE AF NATURALYDELSER, SOM 
TREDJEPARTER HAR YDET MOD BETALING 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 12 — 
ANVENDELSE AF 
NATURAL-
YDELSER, SOM 
TREDJEPARTER 
HAR YDET UDEN 
VEDERLAG 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 12 — ANVENDELSE AF NATURALYDELSER, SOM 
TREDJEPARTER HAR YDET UDEN VEDERLAG 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 13 — 
PROJEKT-
OPGAVER 
UDFØRT AF 
UNDER-
LEVERANDØRER 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 
 
ARTIKEL 13 — PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF 
UNDERLEVERANDØRER 
 
13.1 Regler for projektopgaver udført af underleverandører 
 
Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtageren 
give visse opgaver i underentreprise, jf. bilag 1. 
 
Ved sådanne underentrepriser skal modtageren tilstræbe at få mest mulig 
værdi for pengene eller at opnå den lavest mulige pris. I den forbindelse 
skal de undgå interessekonflikter (se artikel 35).  
 
Modtageren skal sikre, at organet, Kommissionen, Den Europæiske 
Revisionsret (ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
(OLAF) også kan udøve deres kontrolrettigheder, jf. artikel 22 og 23, over 
for underleverandørerne. 
 
Modtageren skal sikre, at de forpligtelser, der påhviler denne i henhold til 
artikel 35, 36, 38 og 46, også gælder for underleverandørerne. 
 
13.2  Konsekvenser af manglende overholdelse 
 
Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, 
kan tilskuddet blive nedsat (se artikel 43).  
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En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, 
der er beskrevet i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 14 — 
PROJEKT-
OPGAVER 
UDFØRT AF 
TILKNYTTEDE 
TREDJEPARTER 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 14 — PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF 
TILKNYTTEDE TREDJEPARTER 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 15 — 
ØKONOMISK 
STØTTE TIL 
TREDJEPARTER  

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 15 — ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 16 — 
SIKRING AF 
TVÆRNATIONAL 
ELLER VIRTUEL 
ADGANG TIL 
FORSKNINGS-
INFRA-
STRUKTURER  

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 16 — SIKRING AF TVÆRNATIONAL ELLER 
VIRTUEL ADGANG TIL FORSKNINGSINFRASTRUKTURER  
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 17 — 
GENEREL 
FORPLIGTELSE 
TIL AT 
INFORMERE 

17.1 Generel forpligtelse til at udlevere oplysninger efter anmodning  
 
Under eller efter gennemførelsen af projektet skal modtageren udlevere 
relevante oplysninger, så det kan verificeres, om projektet er gennemført 
korrekt, og om forpligtelserne i henhold til aftalen er opfyldt. 

ARTIKEL 18 — 
REGISTRERING 
— STØTTE-
DOKUMEN-
TATION 
 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 

 
ARTIKEL 18 — REGISTRERING — STØTTEDOKUMENTATION 
 
18.1 Forpligtelse til at føre registre og opbevare anden dokumentation 

som bevis for de anmeldte udgifter 
 
Modtageren skal i op til tre år efter udligning af saldoen føre registre og 
opbevare anden støttedokumentation som bevis for, at de dertil svarende 
opgaver eller dele af projektet som beskrevet i bilag 1 er gennemført 
korrekt. Modtageren behøver ikke at identificere de pågældende faktiske 
støtteberettigede udgifter eller udlevere støttedokumentation (som f.eks. 
regnskabsopgørelser) som bevis for den post, der er anmeldt som det faste 
beløb. 
 
Modtageren skal stille sådanne oplysninger til rådighed efter anmodning 
(se artikel 17) eller i forbindelse med kontroller, review, revisioner og 
undersøgelser (se artikel 22).  
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Hvis der pågår kontroller, review, revisioner, undersøgelser, retssager eller 
forfølgelse af erstatningskrav i medfør af aftalen (herunder udvidet 
anvendelse af resultaterne, se artikel 22), skal modtageren føre registre og 
opbevare anden støttedokumentation indtil udgangen af disse procedurer. 
 
Modtageren skal opbevare originaldokumenterne. Digitale og 
digitaliserede dokumenter betragtes som originaler, hvis anvendelsen heraf 
er tilladt efter gældende national lovgivning. Organet kan godt acceptere 
ikke-originale dokumenter, hvis det vurderer, at de er lige så sikre. 
 
18.2 Konsekvenser af manglende overholdelse 
 
Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, 
vil utilstrækkeligt begrundede udgifter ikke være støtteberettigede (se 
artikel 6), og de vil blive afvist (se artikel 42).  
 
En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, 
der er beskrevet i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 20 — 
RAPPORTERING 
— BETALINGS-
ANMODNINGER 
 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 

 
ARTIKEL 20 — RAPPORTERING — 
BETALINGSANMODNINGER 
 
20.1 Forpligtelse til at indsende rapporten  
 
Modtageren skal indsende den endelige rapport til organet (se artikel 52). 
Den økonomiske rapport omfatter betalingsanmodningen.  
 
Rapporten skal være udfærdiget under anvendelse af de blanketter og 
skabeloner, som findes i det elektroniske udvekslingssystem (se artikel 52).  
 
20.2 Rapporteringsperiode 
 
Projektet har én rapporteringsperiode: 
 
 - RP1: fra måned 1 til måned [X] 
 
20.3 Periodiske rapporter — anmodninger om mellemliggende 
betalinger 
 
Ikke relevant 
 
20.4 Endelig rapport — anmodning om udligning af saldoen 
 
Modtageren skal til organet (se artikel 52) senest 60 dage efter udgangen af 
rapporteringsperioden indsende en endelig rapport, der indeholder 
anmodningen om udligning af saldoen. 
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Den endelige rapport skal indeholde følgende: 
 

a) en "endelig teknisk rapport" med et resumé, som indeholder: 
 

(i) en oversigt over resultaterne 
 

(ii) konklusionerne vedrørende projektet 
 

b) en "endelig økonomisk rapport", som indeholder en "individuel 
udgiftsopgørelse" (se bilag 4), herunder anmodningen om 
udligning af saldoen.  

 
Udgiftsopgørelse skal specificere de støtteberettigede udgifter 
(omkostninger efter fast sats, se artikel 6 og bilag 2). 
 
Beløb, der ikke er anmeldt i udgiftsopgørelsen, vil ikke blive taget i 
betragtning af organet. 
. 
 
Modtageren skal bekræfte, at: 
 

- de anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og 
retvisende 
 

- de anmeldte omkostninger er støtteberettigede (dvs. at 
projektet er korrekt gennemført, se artikel 6) 
 

- at udgifterne (dvs. projektets korrekte gennemførelse) kan 
underbygges ved hjælp af relevante registre og 
støttedokumentation (se artikel 18), der udleveres efter 
anmodning (se artikel 17) eller i forbindelse med kontroller, 
review, revisioner og undersøgelser (se artikel 22). 

 
20.5 Information om afholdte kumulative udgifter 
 
Ikke relevant 
 
20.6 Valuta i udgiftsopgørelserne  
 
Udgiftsopgørelsen skal udfærdiges i euro.  
 
20.7 Sprog i rapporten 
 
Rapporten (den tekniske og økonomiske rapport, herunder 
udgiftsopgørelsen) skal affattes på samme sprog som aftalen. 
 
20.8 Konsekvenser af manglende overholdelse — suspension af 

betalingsfristen — ophævelse af aftalen 
 
Hvis den indsendte rapport ikke opfylder kravene i denne artikel, kan 
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organet suspendere betalingsfristen (se artikel 47) og iværksætte de øvrige 
foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6. 
 
Hvis modtageren misligholder sin forpligtelse til at indsende rapporten, og 
hvis han ikke opfylder denne forpligtelse senest 30 dage efter en skriftlig 
rykker fra organet, kan aftalen bringes til ophør (se artikel 50). 
 

ARTIKEL 21 — 
BETALINGER OG 
BETALINGS-
ORDNINGER 
 
Art. 21.1 
Betalinger, der skal 
foretages  
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 

 
21.1 Betalinger, der skal foretages  
 
Følgende betalinger skal foretages til modtageren: 
  

- én forfinansieringsbetaling 
 

- én udligning af saldoen på grundlag af anmodningen om udligning 
af saldoen (se artikel 20). 

 
Art. 21.2 
Forfinansierings-
betaling – beløb – 
beløb, der 
tilbageholdes i 
garantifonden 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 

 
21.2 Forfinansieringsbetaling – beløb – beløb, der tilbageholdes i 
garantifonden 
 
[MULIGHED som standard: Formålet med forfinansieringen er at give 
modtageren et kontantbeløb at råde over. 
  
Dette kontantbeløb forbliver EU's ejendom, indtil saldoen udlignes. 
 
Forfinansieringsbeløbet andrager [indsæt beløb EUR (indsæt beløb med 
bogstaver)].  
  
Medmindre artikel 48 finder anvendelse, udbetaler organet 
forfinansieringsbeløbet til modtageren senest 30 dage efter aftalens 
ikrafttrædelsesdato (se artikel 58) eller 10 dage inden projektets startdato 
(se artikel 3), alt efter hvad der kommer sidst.  
  
Organet tilbageholder et beløb på [indsæt beløb EUR (indsæt beløb med 
bogstaver)], svarende til 5 % af det maksimale tilskudsbeløb (se artikel 
5.1), fra forfinansieringsbeløbet og overfører det til "garantifonden". 
 
[MULIGHED, hvis modtageren er Det Fælles Forskningscenter: 
Organet foretager en forfinansieringsbetaling på [indsæt beløb EUR 
inklusive de 5 %, der skal betales til garantifonden (indsæt beløb med 
bogstaver)] senest 30 dage efter, at JRC har fremsendt en debetnota og 
efter underskrivelsen af "aftalen".  

 
Det Fælles Forskningscenter accepterer hermed, at beløbet på [indsæt 
beløb: 5 % af tilskudsbeløbet til Det Fælles Forskningscenter (indsæt 
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beløb med bogstaver)] EUR svarende til dets bidrag til garantifonden (se 
artikel 21.2), overføres af [GD'et][organet]på vegne af Det Fælles 
Forskningscenter til garantifonden. 
 

Art. 21.3 
Mellemliggende 
betalinger — beløb 
— beregning 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
21.3 Mellemliggende betalinger — beløb — beregning 
 
Ikke relevant 
 

Art. 21.4 
Udligning af 
saldoen — beløb — 
beregning 
— udbetaling det  
beløb, der 
er tilbageholdt i 
garantifonden 
 

21.4 Udligning af saldoen — beløb — beregning — udbetaling af det 
beløb, der er tilbageholdt i garantifonden 

 
Ved udligning af saldoen godtgøres den resterende del af de 
støtteberettigede udgifter, som modtageren har afholdt i forbindelse med 
gennemførelsen af projektet.  
 
Hvis det samlede beløb for tidligere udbetalinger er større end det endelige 
tilskudsbeløb (se artikel 5.3), vil den negative saldo blive inddrevet (se 
artikel 44).  
 
Hvis det samlede beløb for tidligere udbetalinger er mindre end det 
endelige tilskudsbeløb, udbetaler organet restbeløbet senest 90 dage efter 
modtagelsen af den endelige rapport (se artikel 20.4), medmindre artikel 47 
eller 48 finder anvendelse. 
 
Udbetalingen er betinget af, at den endelige rapport godkendes. 
Godkendelsen af den økonomiske rapport er ikke ensbetydende med en 
anerkendelse af, at oplysningerne i den overholder reglerne eller er 
autentiske, fuldstændige eller korrekte. 
 
Det saldobeløb, der skal udbetales/inddrives, beregnes af organet ved at 
trække det samlede beløb, der allerede er udbetalt i form af forfinansiering, 
fra det endelige tilskudsbeløb, som er fastsat i overensstemmelse med 
artikel 5.3: 
 

{endeligt tilskudsbeløb (se artikel 5.3) 
 

minus 
 

beløb udbetalt som forfinansiering}. 
 
Ved udligning af saldoen frigives det beløb, der er tilbageholdt i 
garantifonden (se ovenfor), og 
 

- hvis saldoen er positiv, får modtageren udbetalt hele det frigivne 
beløb sammen med saldoen, og  

 
- hvis saldoen er negativ (opkrævning af negativ saldo), trækkes 

differencen fra det frigivne beløb (se artikel 44.1.2). hvis det 
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således beregnede beløb 
 

- er positivt, udbetales det til modtageren 
 

- er negativt, inddrives det hos modtageren.  
 
Det beløb, der udbetales, kan dog uden modtagerens samtykke blive 
modregnet i eventuelle andre beløb, som organet, Kommissionen eller et 
andet forvaltningsorgan skylder denne (under EU's eller Euratoms budget), 
op til det maksimale EU-tilskud, der er angivet i det anslåede budget for 
modtagerens vedkommende (se bilag 2). 
 

Art. 21.5 
Meddelelse om 
skyldige beløb 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende:  

 
21.5 Meddelelse om skyldige beløb 
 
Organet underretter formelt modtageren om det skyldige beløb og 
specificerer det endelige tilskudsbeløb.  
 
Ved nedsættelse af tilskuddet eller inddrivelse af uretmæssigt udbetalte 
beløb vil der forud for meddelelsen blive gennemført en kontradiktorisk 
procedure, jf. artikel 43 og 44. 
 

ARTIKEL 23 a — 
FORVALTNING 
AF 
INTELLEKTUEL 
EJENDOMSRET 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 23 a — F ORVALTNING AF INTELLEKTUEL 
EJENDOMSRET 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 24 — 
AFTALE OM 
BAGGRUNDS-
VIDEN 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 24 — AFTALE OM BAGGRUNDSVIDEN 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 25 — 
ADGANGS-
RETTIGHEDER 
TIL 
BAGGRUNDS-
VIDEN 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 25 — ADGANGSRETTIGHEDER TIL 

BAGGRUNDSVIDEN 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 26 — 
EJENDOMSRET 
TIL 
RESULTATER 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere - muligheder: 
 
ARTIKEL 26 — EJENDOMSRET TIL RESULTATER 
 
[MULIGHED: 26.1 Ejendomsret for den modtager, som skaber 
resultaterne 
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Resultaterne ejes af den modtager, som skaber dem.  
 
"Resultater" omfatter ethvert output (håndgribeligt eller ej) af projektet, 
som skabes i forbindelse med projektet. Det gælder f.eks. data, viden og 
informationer, der stammer fra projektet, uanset deres form eller karakter, 
og uanset om de kan beskyttes eller ej, samt eventuelle tilknyttede 
rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder.  
 
26.2 Fælles ejendomsret for flere modtagere 
 
Ikke relevant 
 
26.3 Tredjeparters (herunder personales) rettigheder  
 
Hvis tredjeparter (herunder personale) kan påberåbe sig rettigheder til 
resultaterne, skal modtageren sørge for at overholde sine forpligtelser i 
henhold til aftalen.  
 
Hvis en tredjepart skaber resultater, skal modtageren indhente alle de 
rettigheder (overdragelser, tilladelser eller andet) fra tredjeparten, som er 
nødvendige for at overholde sine forpligtelser på samme måde, som hvis 
resultaterne blev skabt af modtageren selv. 
 
Hvis det er umuligt at indhente rettighederne, skal modtageren afstå fra at 
bruge tredjeparten til at skabe resultaterne. 
 
26.4  Organets ejendomsret med henblik på at beskytte resultater  
 
26.4.1 Organet kan med modtagerens samtykke overtage ejendomsretten til 
resultaterne for at beskytte dem, hvis modtageren har til hensigt at 
formidle resultaterne uden at beskytte dem i op til fire år efter den periode, 
der er fastsat i artikel 3. En sådan overdragelse kan dog ikke finde sted i 
følgende tilfælde: 
 

(a) Hvis den manglende beskyttelse skyldes, at det er umuligt, urimeligt 
eller uberettiget (under de givne omstændigheder) at beskytte 
resultaterne.  

 
(b) Hvis den manglende beskyttelse skyldes, at der ikke er noget 

potentiale for kommerciel eller industriel udnyttelse af resultaterne. 
 
(c) Hvis modtageren har til hensigt at overdrage resultaterne til en 

tredjepart, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et associeret 
land4, og denne tredjepart vil beskytte resultaterne. 

                                                 
4  I artikel 2.1, stk. 3, i Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 

om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovation 
(2014-2020) (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81) ("forordning nr. 1290/2013 om regler for deltagelse"), er 
følgende definition givet: "associeret land" er et ikke-EU-land (tredjeland), der er part i en international 
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Inden resultaterne formidles, og medmindre et af de forhold, der er 
beskrevet i punkterne (a), (b) og (c) ovenfor, er gældende, skal modtageren 
formelt underrette organet og ved samme lejlighed oplyse det om 
eventuelle grunde til at nægte samtykke. Modtagere kan kun afvise 
samtykke, hvis de kan påvise, at det vil gøre betydelig skade på deres 
berettigede interesser. 
 
Hvis organet beslutter at overtage ejendomsretten, skal [den][det] formelt 
underrette modtageren om det inden 45 dage efter modtagelsen af 
meddelelsen. 
 
Der må ikke finde nogen formidling vedrørende resultaterne sted inden 
udgangen af denne periode, eller, hvis organet tager en positiv beslutning, 
inden det har taget de nødvendige skridt til at beskytte resultaterne.  
 
26.4.2 Organet kan med modtagerens samtykke overtage ejendomsretten til 
resultaterne for at beskytte dem, hvis modtageren har til hensigt at 
formidle resultaterne uden at beskytte dem eller ikke at søge at forlænge 
beskyttelsen i op til fire år efter den periode, der er fastsat i artikel 3. En 
sådan overdragelse kan dog ikke finde sted i følgende tilfælde:  
 

(a) Hvis beskyttelsen opgives, fordi der ikke er noget potentiale for 
kommerciel eller industriel udnyttelse af resultaterne. 

 
(b) Hvis en forlængelse ikke ville være berettiget under de givne 

omstændigheder. 
 
En modtager, som har til hensigt at ophøre med at beskytte resultaterne 
eller at undlade at søge om forlængelse af beskyttelsen, skal, medmindre et 
af de forhold, der er beskrevet i punkterne (a) og (b) ovenfor, er gældende, 
formelt underrette organet om dette, mindst 60 dage inden beskyttelsen 
bortfalder, eller forlængelsen ikke længere er mulig, og ved samme 
lejlighed oplyse organet om eventuelle grunde til at nægte samtykke. 
Modtagere kan kun afvise samtykke, hvis de kan påvise, at det vil gøre 
betydelig skade på deres berettigede interesser. 
 
Hvis organet beslutter at overtage ejendomsretten, skal [den][det] formelt 
underrette modtageren om det inden 45 dage efter modtagelsen af 
meddelelsen. 
 
26.5 Konsekvenser af manglende overholdelse 
 
Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, 
kan tilskuddet blive nedsat (se artikel 43).  
  
En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, 
der er beskrevet i kapitel 6.] 

                                                                                                                                                         
aftale indgået med Unionen som defineret i artikel 7 i forordning nr. 1290/2013 om Horisont 2020-
rammeprogrammet. Artikel 7 fastlægger vilkårene for associering af ikke-EU-lande med Horisont 2020. 
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[Ikke relevant] 
 

ARTIKEL 27 — 
BESKYTTELSE 
AF RESULTATER 
— EU-FINANSIE-
RINGENS 
SYNLIGHED 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 27 — BESKYTTELSE AF RESULTATER — EU-
FINANSIERINGENS SYNLIGHED 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 28 — 
UDNYTTELSE AF 
RESULTATERNE 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 28 — UDNYTTELSE AF RESULTATERNE 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 29 – 
FORMIDLING AF 
RESULTATERNE 
– FRI ADGANG – 
EU-FINANSIE-
RINGENS 
SYNLIGHED 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 29 — FORMIDLING AF RESULTATERNE — FRI 
ADGANG — EU-FINANSIERINGENS SYNLIGHED 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 30 — 
OVERDRAGELSE 
OG 
LICENCERING 
AF 
RESULTATERNE 

EFR-tilskud til enkeltmodtagere - muligheder: 
 
ARTIKEL 30 — OVERDRAGELSE OG LICENCERING AF 

RESULTATERNE 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 31 — 
ADGANGS-
RETTIGHEDER 
TIL 
RESULTATER 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 

 
ARTIKEL 31 — ADGANGSRETTIGHEDER TIL RESULTATER 
 
[MULIGHED: 31.1 Adgangsrettigheder for EU's institutioner, organer, 
kontorer, agenturer og medlemsstater  
 
Modtageren skal give gebyrfri adgang til sine resultater for EU's 
institutioner, organer, kontorer og agenturer, så disse kan udvikle, 
gennemføre eller overvåge EU-politikker eller -programmer.  
 
Adgangen begrænses til ikke-kommerciel og ikke-konkurrencemæssig brug. 
 
Dette ændrer ikke retten til at bruge materiale, dokumenter eller 
information fra modtageren med henblik på kommunikations- og 
publiceringsaktiviteter (se artikel 38.2). 
 
31.2 Konsekvenser af manglende overholdelse 
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Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, 
kan tilskuddet blive nedsat (se artikel 43).] 
 
[MULIGHED: Ikke relevant] 
 

ARTIKEL 32 — 
ANSÆTTELSE 
OG ARBEJDS-
VILKÅR FOR 
FORSKERE 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 32 — ANSÆTTELSE OG ARBEJDSVILKÅR FOR 
FORSKERE 
 
Ikke relevant 

ARTIKEL 33 — 
LIGESTILLING 
MELLEM 
KØNNENE 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 33 — LIGESTILLING MELLEM KØNNENE 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 35 — 
INTERESSE-
KONFLIKTER 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere - muligheder: 
 
ARTIKEL 35 — INTERESSEKONFLIKTER  
 
[MULIGHED: 35.1 Forpligtelse til at undgå interessekonflikter 
 
Modtageren skal tage alle nødvendige skridt til at forhindre enhver 
situation, som bringer den uvildige og objektive gennemførelse af projektet 
i fare på grund af f.eks. økonomiske interesser, politiske eller nationale 
tilhørsforhold, familie- eller følelsesmæssige bånd eller enhver anden 
fælles interesse ("interessekonflikt"). 
 
Modtageren skal omgående underrette organet om enhver situation, der 
udgør eller med sandsynlighed vil føre til en interessekonflikt og straks 
træffe alle de forholdsregler, der er nødvendige for at rette op på 
situationen.  
 
Organet kan verificere, om de trufne forholdsregler er passende, og kræve, 
at der tages yderligere skridt inden en fastsat tidsfrist. 
 
35.2 Konsekvenser af manglende overholdelse  
 
Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, 
kan tilskuddet blive nedsat (se artikel 43), og aftalen kan blive ophævet (se 
artikel 50). 
 
En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, 
der er beskrevet i kapitel 6.] 
 
[Ikke relevant] 

ARTIKEL 36 — 
TAVSHEDSPLIGT 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 
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ARTIKEL 36 — TAVSHEDSPLIGT 
 
36.1 Generel tavshedspligt 
 
Parterne skal overholde tavshedspligten med hensyn til alle data, 
dokumenter eller andet materiale (i enhver form), der defineres som 
fortrolige på tidspunktet for videregivelsen ("fortrolige oplysninger"). 
 
De må bruge fortrolige oplysninger til at gennemføre aftalen.  
 
Tavshedspligten gælder ikke længere, 
 

(a) hvis den videregivende part indvilliger i at løse den anden part fra 
dennes forpligtelse 
 

(b) hvis oplysningerne allerede er kendt af modtageren af 
oplysningerne, eller hvis oplysningerne gives af en tredjepart, som 
ikke er pålagt nogen tavshedspligt 
 

(c) hvis modtageren af oplysningerne kan bevise, at de er udarbejdet 
uden brug af fortrolige oplysninger 
 

(d) hvis oplysningerne bliver generelt og offentligt tilgængelige, uden 
at der derved brydes nogen tavshedspligt, eller 
 

(e) hvis videregivelse af oplysningerne kræves ifølge EU-lovgivningen 
eller nationale love.  
 

36.2 Konsekvenser af manglende overholdelse 
 
Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, 
kan tilskuddet blive nedsat (se artikel 43).  
 
En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, 
der er beskrevet i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 37 — 
SIKKERHEDS-
MÆSSIGE 
FORPLIGTELSER 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: 
 
ARTIKEL 37 — SIKKERHEDSMÆSSIGE FORPLIGTELSER 
 
Ikke relevant 
 

ARTIKEL 38 — 
FREMME AF 
KENDSKABET 
TIL PROJEKTET 
— EU-FINANSIE-
RINGENS 
SYNLIGHED 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 

 
ARTIKEL 38 — FREMME AF KENDSKABET TIL PROJEKTET — 

EU-FINANSIERINGENS SYNLIGHED 
 
38.1 Forpligtelse til at udbrede kendskabet til projektet og dets 
resultater – information om EU-finansiering – forpligtelse og ret til at 
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benytte EU-symbolet – ansvarsfraskrivelse, der fritager organet for 
ansvar — organets ret til anvendelse af materiale, dokumenter og 
oplysninger 
 
Modtageren skal udbrede kendskabet til projektet og resultaterne af det.  
 
Medmindre organet anmoder om eller accepterer noget andet, eller 
medmindre det er umuligt, skal alt kommunikationsmateriale, som 
vedrører projektet (også i elektronisk form, via de sociale medier osv.) eller 
infrastrukturer, udstyr og store resultater, der finansieres af tilskuddet, 
indeholde 
 

(a) EU-symbolet og EFR-logoet 
 

(b) følgende tekst: 
 

Hvad angår kommunikationsinitiativer: "Dette projekt har modtaget tilskud 
fra Det Europæiske Forskningsråd (EFR) under Den Europæiske Unions 
Horisont 2020-program for forskning og innovation med 
tilskudsaftalenummer [nummer]". 
 
For infrastruktur, udstyr og store resultater: "[Denne infrastruktur] [Dette 
udstyr] [Dette resultat] er del af et projekt, projekt har modtaget tilskud fra 
Det Europæiske Forskningsråd (EFR) under Den Europæiske Unions 
Horisont 2020-program for forskning og innovation med 
tilskudsaftalenummer [nummer]". 

 
I forbindelse med kommunikationsinitiativer vedrørende resultaterne skal 
det angives, at de udelukkende afspejler forfatterens holdning, og at 
organet ikke er ansvarligt for den måde, informationerne i 
kommunikationen måtte blive brugt på. 
 
Organet må til brug for sine egne kommunikations- og 
publiceringsaktiviteter anvende oplysninger vedrørende projektet, 
dokumenter, herunder især resuméer til offentliggørelse samt offentlige 
projektleverancer, og ethvert andet materiale såsom billeder og 
audiovisuelt materiale, som det får udleveret af modtageren (også i 
elektronisk form). 
 
Retten til at anvende modtagerens materiale, dokumenter og oplysninger 
omfatter: 
 

(a) brug til eget formål (særligt for at stille dem til rådighed for 
personer, der arbejder for organet eller andre EU-institutioner, -
organer, -kontorer og -agenturer eller institutioner i EU's 
medlemsstater og for at kopiere og gengive dem helt eller delvist i 
et ubegrænset antal) 

 
(b) formidling til offentligheden (særligt gennem offentliggørelse i 

papirform og i elektronisk eller digitalt format, offentliggørelse på 
internettet som filer, der kan eller ikke kan downloades, udsendelse 
i radio og tv via enhver kanal, offentlig forevisning eller 
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præsentation, kommunikation via pressetjenester og indlæggelse i 
bredt tilgængelige databaser og oversigter) 

 
(c) redigering og omskrivning i forbindelse med kommunikations- og 

publiceringsaktiviteter (herunder forkortelse, opsummering, 
indsættelse af andre elementer (såsom metadata, forklaringer og 
andre grafiske, visuelle, auditive eller tekstuelle elementer), brug af 
uddrag (f.eks. lyd- eller videofiler), opdeling og brug i en samling 
af materiale)  

 
(d) oversættelse  

 
(e) tilladelse til adgang som svar på individuelle ansøgninger i 

henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001, uden ret til gengivelse 
eller udnyttelse 

 
(f) lagring på papir, elektronisk eller i en anden form 

 
(g) arkivering i overensstemmelse med de gældende 

dokumenthåndteringsregler 
 

(h) retten til at tillade tredjepart at handle på organets vegne eller 
retten til at give tredjepart underlicens til anvendelsesmåderne i 
punkt (b), (c), (d) og (f), hvis det er nødvendigt for organets 
kommunikations- og publiceringsaktiviteter. 

 
38.2 Konsekvenser af manglende overholdelse 
 
Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, 
kan tilskuddet blive nedsat (se artikel 43).  
 
En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, 
der er beskrevet i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 39 — 
BEHANDLING AF 
PERSON-
OPLYSNINGER 

ARTIKEL 39 — BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER  
 
[MULIGHED: 39.1 Organets og Kommissionens behandling af 

personoplysninger  
 
Personlige data i henhold til aftalen behandles af [organet eller] 
Kommissionen ifølge forordning nr. 45/20015 og ifølge "anmeldelser af 
behandling" til organets eller Kommissionens databeskyttelsesansvarlige 
(offentligt tilgængelige i den databeskyttelsesansvarliges register).  
 
Sådanne data behandles af organets eller Kommissionens 
"registeransvarlige" med det formål at gennemføre, forvalte og overvåge 
aftalen eller beskytte EU's eller Euratoms finansielle interesser (herunder 

                                                 
5  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).  
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kontrol, review, revision og undersøgelser (se artikel 22)).  
 
De personer, hvis personoplysninger behandles, har ret til at få adgang til 
og rette i deres egne data. Med henblik på dette skal de sende eventuelle 
spørgsmål om behandlingen af deres personoplysninger til den 
registeransvarlige via det kontaktpunkt, der er angivet i den 
privatlivserklæring vedrørende specifikke tjenesteydelser, som 
offentliggøres på organets og Kommissionens websteder. 
 
De kan desuden til enhver tid henvende sig til den europæiske 
tilsynsførende for databeskyttelse.  
 
39.2 Modtagerens behandling af personoplysninger  
 
Modtageren skal behandle personoplysninger i henhold til aftalen i 
overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og nationale love om 
databeskyttelse (herunder krav vedrørende tilladelser og meddelelser). 
 
Modtageren må kun give sit personale adgang til data, der er strengt 
nødvendige for gennemførelsen, forvaltningen og overvågningen af aftalen.  
 
Modtageren skal informere det personale, hvis personoplysninger 
indsamles og behandles af organet eller Kommissionen, om dette. Til dette 
formål modtageren give dem en privatlivserklæring vedrørende specifikke 
tjenesteydelser (se ovenfor), inden personoplysningerne videregives til 
organet eller Kommissionen.  
 
39.3 Konsekvenser af manglende overholdelse 
 
Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til artikel 39.2, 
kan organet gennemføre de foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6.] 
 
[Ikke relevant] 
 

KAPITEL 6 
 
ARTIKEL 42 — 
AFVISNING AF 
IKKE-STØTTE-
BERETTIGEDE 
UDGIFTER  
 
Art. 42.1 
Betingelser 
 
Art. 42.1.1 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 

 
42.1 Vilkår 
 
42.1.1. Organet afviser, enten ved udligning af saldoen eller 
efterfølgende, enhver ikke-støtteberettiget udgift (hvis projektet f.eks. ikke 
er blevet gennemført korrekt som beskrevet i bilag 1, se artikel 6), især 
som følge af kontroller, review, revisioner eller undersøgelser (se artikel 
22).  

Art. 42.2  
Ikke-
støtteberettigede 

42.2 Ikke-støtteberettigede udgifter, som vil blive afvist — 
beregning — procedure 
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udgifter, som vil 
blive afvist — 
beregning — 
procedure 

Ikke-støtteberettigede udgifter bliver afvist proportionelt med de opgaver 
eller dele af projektet, der ikke er gennemført. 
 
Hvis organet afviser udgifter uden nedsættelse af tilskuddet (se artikel 
43) eller uden inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb (se artikel 44), 
underretter det formelt modtageren om afvisningen af udgifterne, de 
pågældende beløb og begrundelsen for afvisningen (sammen med 
anmeldelsen af de skyldige beløb, hvis det er relevant (se artikel 21,5)). 
Modtageren kan inden for 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen 
formelt underrette organet om sin uenighed og begrundelsen for denne.  
 
Hvis organet afviser udgifter med nedsættelse af tilskuddet eller med 
inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, underretter det formelt 
modtageren om afvisningen i den "forhåndsmeddelelse" om nedsættelse og 
inddrivelse, der er omtalt i artikel 43 og 44. 
 

Art. 42.3 
Virkninger 

42.3 Virkninger 
 
Hvis organet afviser udgifter ved udligning af saldoen, trækker det dem 
fra de samlede støtteberettigede udgifter, som modtageren har anmeldt for 
projektet, i den endelige udgiftsopgørelse (se artikel 20.4). Derefter 
beregner det udligningen af saldoen som beskrevet i artikel 21.4.   
 
Hvis organet afviser udgifter efter udligning af saldoen, trækker det det 
afviste beløb fra de samlede anmeldte støtteberettigede udgifter i 
udgiftsopgørelsen. Derefter beregner det det reviderede endelige 
tilskudsbeløb som beskrevet i artikel 5.4.  
 

ARTIKEL 47 — 
SUSPENSION AF 
BETALINGS-
FRIST  
 

47.1 Vilkår 
 
Organet kan til enhver tid suspendere betalingsfristen (se artikel 21.2 og 
21.4), hvis en anmodning om betaling (se artikel 20) ikke kan godkendes,  
 

(a) fordi den ikke overholder bestemmelserne i aftalen (se artikel 20)  
 

(b) fordi den tekniske eller økonomiske rapport ikke er blevet indsendt 
eller er ufuldstændig, eller fordi der er behov for yderligere 
oplysninger, eller 
 

(c) fordi der er tvivl om støtteberettigelsen af de udgifter, som er 
angivet i udgiftsopgørelserne, og det derfor er nødvendigt med 
yderligere kontroller, review, revisioner eller undersøgelser. 

 
47.2 Procedure 
 
Organet underretter formelt modtageren om suspensionen og begrundelsen 
for den.  
 
Suspensionen får virkning den dag, meddelelsen sendes af organet (se 
artikel 52).  
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Hvis betingelserne for at suspendere betalingsfristen ikke længere er 
opfyldt, bliver suspensionen hævet, og den resterende periode træder igen i 
kraft. 
 
Hvis suspensionen varer længere end to måneder, kan modtageren spørge 
organet, om den skal fortsætte.  
 
Hvis betalingsfristen er blevet suspenderet på grund af den tekniske og 
økonomiske rapports manglende overholdelse af bestemmelserne i artikel 
20, og den reviderede rapport eller erklæring ikke er blevet indsendt eller 
er indsendt, men blevet afvist, kan organet ligeledes ophæve aftalen (se 
artikel 50.3.1, punkt (l)). 
 

ARTIKEL 48 — 
SUSPENSION AF 
BETALINGER  
 

48.1 Vilkår  
 
Organet kan til enhver tid helt eller delvist suspendere 
forfinansieringsbetalingen eller saldobetalingen, hvis modtageren 
 

(a) har begået eller mistænkes for at have begået væsentlige fejl, 
uregelmæssigheder, svig eller alvorlig misligholdelse af 
forpligtelserne i tildelingsproceduren eller i henhold til denne aftale 
eller  

 
(b) i forbindelse med andre EU- eller Euratom-tilskud, som er blevet 

tildelt modtageren under tilsvarende betingelser, har begået 
systemiske eller tilbagevendende fejl, uregelmæssigheder, svig eller 
alvorlig misligholdelse af forpligtelser, som har væsentlig 
indflydelse på dette tilskud (udvidelse af resultaterne fra andre 
tilskud til at omfatte dette tilskud, se artikel 22.5.2).  

 
48.2 Procedure 
 
Inden organet suspenderer betalingerne, meddeler det formelt modtageren 
dette og  
 

- informerer modtageren om sin hensigt om at suspendere 
betalingerne og om begrundelsen for suspensionen og  
 

- opfordrer denne til at indsende sine bemærkninger senest 30 dage 
efter modtagelsen af meddelelsen. 

  
Hvis organet ikke modtager nogen bemærkninger eller beslutter at 
suspendere betalingerne på trods af de indsendte bemærkninger, 
fremsender det formelt en bekræftelse af suspensionen. I modsat fald 
meddeler det formelt modtageren, at proceduren afbrydes.  

 
Suspensionen får virkning den dag, meddelelsen sendes af organet.  
 
Hvis betingelserne for genoptagelse af betalingerne er opfyldt, bliver 
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suspensionen hævet. Organet underretter formelt modtageren om dette. 
 
Modtageren kan suspendere gennemførelsen af projektet (se artikel 49.1) 
eller ophæve aftalen (se artikel 50.1 og 50.2). 
 

ARTIKEL 50 — 
OPHÆVELSE AF 
AFTALEN  
 
Art. 50.1 
Ophævelse af 
aftalen fra 
modtagerens side 
 
Art. 50.1.2 
Virkninger 
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 

 
50.1.2 Virkninger 
 
Modtageren skal inden 60 dage fra den dato, hvor ophævelsen får virkning, 
indsende den endelige rapport (se artikel 20). 

 
Hvis organet ikke modtager rapporterne inden tidsfristens udløb (se 
ovenfor), vil ingen udgifter blive tilbagebetalt. 
 
Organet beregner det endelige tilskud (se artikel 5.3) og saldoen (se 
artikel 21) ud fra den indsendte rapport, de støtteberettigede omkostninger 
og overholdelsen af de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen.  
 
Uretmæssig ophævelse kan medføre nedsættelse af tilskuddet (se artikel 
43). 
 

Art. 50.3 
Ophævelse af 
aftalen fra organets 
side 
 
Art. 50.3.3 
Virkninger  
 

EFR-tilskud med lav værdi til enkeltmodtagere: Bestemmelsen erstattes af 
følgende: 

 
50.3.3 Virkninger  

 
Modtageren skal inden 60 dage fra den dato, hvor ophævelsen får virkning, 
indsende den endelige rapport (se artikel 20). 
 
Hvis organet ikke modtager rapporterne inden tidsfristens udløb (se 
ovenfor), vil ingen udgifter blive tilbagebetalt. 
 
Organet beregner det endelige tilskud (se artikel 5.3) og saldoen (se artikel 
21) ud fra den indsendte rapport, de støtteberettigede omkostninger og 
overholdelsen af de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen.  
 
Dette påvirker ikke organets ret til at nedsætte tilskuddet (se artikel 43) 
eller til at pålægge modtageren administrative og økonomiske sanktioner 
(se artikel 45).  
 
Modtageren kan ikke kræve skadeserstatning på grund af ophævelse 
foretaget af organet (se artikel 46). 

 



Tilskudsaftalens nummer: [indsæt nummer] [indsæt akronym] [indsæt reference på indkaldelse/delindkaldelse]

 udskriftsformat A4

Omkostninger i 
alt

Refusionssats 
i %

Maksimalt EU-

bidrag2

Maksimalt 
tilskuds-

beløb3

Omkostningstype
4

Modtager

1Se artikel 6 om betingelserne for støtteberettigelse.

MODELBILAG 2 - H2020 EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI TIL ENKELTMODTAGERE

ANSLÅET BUDGET FOR PROJEKTET

Anslåede støtteberettigede1 omkostninger (pr. 
budgetkategori)

EU-bidrag

4 Se artikel 5 om omkostningstyper.

3 Det "maksimale tilskudsbeløb" er det maksimale tilskudsbeløb, som Kommissionen/organet har fastsat. Det svarer som regel til det beløb, der er anmodet om, men det kan 
være lavere.  

A. Direkte og indirekte 
omkostninger ved projektet

2Dette er det teoretiske EU-bidragsbeløb, som systemet automatisk beregner (ved at gange de budgetterede omkostninger med refusionssatsen). Dette er det teoretiske  beløb, 
som ikke må overstige det maksimale tilskudsbeløb (som Kommissionen/organet har tildelt projektet) (se artikel 5.1).

Fast beløb



Tilskudsaftalens nummer: [indsæt nummer] [indsæt akronym] [indsæt reference på indkaldelse/delindkaldelse]

udskriftsformat A4

Omkost-
ninger i alt

Refusions-
sats i %

Maksimalt EU-
bidrag

Anmodet EU-
bidrag

Omkostningstype
2

Modtager

De anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6).
Udgifterne kan underbygges ved hjælp af relevante registre og støttedokumentation, der udleveres efter anmodning eller i forbindelse med kontroller, review, revisioner og 
undersøgelser (se artikel 17, 18 og 22).

Fast beløb

2 Se artikel 5 om omkostningstyper.

1Se artikel 6 om betingelserne for støtteberettigelse. 

Modtageren bekræfter hermed, at:

MODELBILAG 4 - H2020 EFR-TILSKUD MED LAV VÆRDI TIL ENKELTMODTAGERE

Støtteberettigede1 omkostninger (for hver 
budgetkategori)

EU-bidrag

A. Direkte og indirekte 
omkostninger ved projektet

De anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende.

UDGIFTSOPGØRELSE FOR MODTAGER [navn] FOR RAPPORTERINGSPERIODE [rapporteringsperiode]


	ERC LV MGA v2 DA
	ERC LV MGA V2 annex 2 DA
	Bilag 2 

	ERC LV MGA V2 annex 4 DA
	Bilag 4 


