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Ansvarsfraskrivelse  

Denne tilskudsaftalemodel omhandler alle de bestemmelser, der kan finde anvendelse på 

denne type tilskudsaftale, og er udelukkende til orientering. Den juridisk bindende aftale er 

den tilskudsaftale, der underskrives af parterne. 

 

 

 

Sådan bruges modellen 

 Tekst fremhævet med gråt angiver, at tekst, som optræder i andre EU-

tilskudsmodelaftaler, ikke er gældende for denne tilskudsaftale. 

 Med hensyn til muligheder [i kursiv og firkantede parenteser]: Den relevante mulighed 

skal vælges, og resten skal slettes. 

 For felter markeret med [gråt i firkantede parenteser]: Udfyld de relevante 

data/oplysninger.  

 

 

Anvendte termer  

 

Anvendte termer i denne aftale: Tilsvarende termer i retsakterne: 

Projekt  Program 

Aftale (Tilskudsaftale) Kontrakt 

Modtager Forslagsstillende organisation 

Tilskud Unionens finansielle bidrag 

Debetnota Indtægtsordre 

Interimsrapport Periodisk rapport 

Forfinansieringsgaranti Sikkerhed  

Forskudsfinansiering (-sbetaling) Forskud (-sbetaling) 

Underleverandør  Underkontrahent, herunder 

gennemførelsesorgan 
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TILSKUDSAFTALE  

 

REFERENCENUMMER [indsæt nummer] – [indsæt akronym] 

 

Denne aftale ("aftalen") er indgået mellem følgende parter:  

 

på den ene side 

 

[fulde officielle navn på den kompetente myndighed (kortform), adresse], som handler på 

vegne af [medlemsstatens navn] ("medlemsstaten") og for dennes regning, og som med 

henblik på underskrivelse af aftalen er repræsenteret ved [navn, titel],  

 

og  

 

på den anden side 

 

1. "koordinatoren": 

 

[fulde officielle navn (kortform)] etableret i [fuldstændig officiel adresse] [MULIGHED for 

modtagere med moms: momsregistreringsnummer [indsæt nummer], som med henblik på 

underskrivelse af aftalen er repræsenteret ved [fornavn og efternavn, stilling] 

 

og følgende andre modtagere, hvis de underskriver deres "tiltrædelseserklæring" (se bilag 3 

og artikel 40): 

 

2. [fulde officielle navn (kortform)] etableret i [fuldstændig officiel adresse] [MULIGHED 

for modtagere med moms: momsregistreringsnummer [indsæt nummer],] 

 

[det samme for hver modtager] 

 

Medmindre andet er angivet, omfatter henvisninger til "modtageren" eller "modtagerne" 

koordinatoren. 

 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 af 22. 

oktober 2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i 

det indre marked og i tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008
1
 

under henvisning til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1829 af 23. april 2015 

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 om 

oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i 

tredjelande
2
  

 

                                                 
1 EUT L 317 af 4.11 2014, s. 56. 
2 EUT L 266 af 13.10 2015, s. 3. 
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under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1831 af 7. oktober 

2015 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1144/2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i 

det indre marked og i tredjelande
3
 

 

er de ovennævnte parter enige om at indgå denne aftale på de almindelige betingelser, der er 

angivet i det følgende.  

 

Ved at underskrive aftalen eller tiltrædelseserklæringen accepterer modtagerne Unionens 

finansielle bidrag ("tilskuddet") og indvilliger i på eget ansvar at gennemføre projektet i 

overensstemmelse med aftalen og alle de forpligtelser og betingelser, der er nævnt i den.  

 

Aftalen består af: 

 

Almindelige betingelser 

 

Bilag 1 Beskrivelse af projektet – Ansøgningens del B  

 

Bilag 2 Anslået budget for projektet 

 

Bilag 3 Tiltrædelseserklæringer  

 

Bilag 4 Skabelon for udgiftsopgørelser 

 

Bilag 5 Skabelon for attesten vedrørende udgiftsopgørelser  

 

Bilag 6 Skabelon for periodiske tekniske rapporter 

 

Bilag 7 Skabelon for endelig teknisk rapport 

 

[MULIGHED som omhandlet i artikel 14:   

Bilag 8 Betingelser for overvågning]  

 

 

 

                                                 
3 EUT L 266 af 13.10 2015, s. 14. 
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KAPITEL 1 GENERELT 

 

ARTIKEL 1 – AFTALENS GENSTAND  

 

I aftalen fastlægges de rettigheder og forpligtelser og de vilkår og betingelser, der finder 

anvendelse på det tilskud, som ydes til modtagerne med henblik på gennemførelse af projektet 

angivet i kapitel 2. 

 

 

KAPITEL 2  PROJEKT 

 

ARTIKEL 2 – PROJEKT, DER SKAL GENNEMFØRES  

 

Tilskuddet bevilges til projektet med titlen [indsæt titlen på projektet] – [indsæt akronym] 

("projektet"), som, beskrevet i bilag 1. 

 

 

ARTIKEL 3 – PROJEKTETS VARIGHED OG STARTDATO 

 

Varigheden af projektet er [indsæt tal] måneder fra [MULIGHED 1 som standard: den 

første dag i måneden, efter at aftalen er trådt i kraft (se artikel 42)] [MULIGHED 2, hvis det 

er nødvendigt for projektet: [indsæt dato]
 4
]

 
("projektets startdato").  

 

ARTIKEL 4 – ANSLÅET BUDGET OG BUDGETOVERFØRSLER  

 

4.1 Anslået budget 

 

Det "anslåede budget" for projektet er fastlagt i bilag 2. 

 

Det indeholder de anslåede støtteberettigede omkostninger og omkostningstyper opdelt efter 

budgetkategori (se artikel 5 og 6). 

 

4.2 Budgetoverførsler  

 

Opdelingen i det anslåede budget i bilag 2 kan tilpasses – uden ændringer (se artikel 39) – ved 

overførsel af beløb mellem modtagere, budgetkategorier og/eller andre omkostningstyper 

fastlagt i bilag 2, hvis projektet gennemføres som beskrevet i bilag 1.  

 

Ansøgerne må imidlertid ikke tilføje omkostninger relateret til underleverancer, der ikke er 

fastsat i bilag 1, medmindre de er godkendt ved en ændring eller i overensstemmelse med 

artikel 10.  

 

                                                 
4 Startdatoen for gennemførelsen af projektet er den første dag i den måned, der følger efter datoen for aftalens 

ikrafttræden. Startdatoen for gennemførelsen af projektet må ikke være senere end seks måneder, efter at 

aftalen er trådt i kraft, hvis dette fremgår af beskrivelsen af projektet i bilag 1 og er for at tage hensyn til den 

sæsonmæssige karakter af det produkt, som programmet vedrører, eller deltagelse i en bestemt begivenhed 

eller messe (artikel 10, stk. 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/1831). 
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KAPITEL 3 TILSKUD 

 

ARTIKEL 5 – TILSKUDSBELØB, TILSKUDSFORM, REFUSIONSSATSER OG 

OMKOSTNINGSTYPER 

 

5.1 Maksimalt tilskudsbeløb  

 

Det "maksimale tilskudsbeløb" er [indsæt beløb (indsæt beløb med bogstaver)] EUR. 

 

5.2 Tilskudsform, refusionssatser og omkostningstyper 

 

Tilskuddet dækker  

[MULIGHED ved enkeltlandsprogrammer i det indre marked: 70 % af projektets 

støtteberettigede omkostninger] 

[MULIGHED ved enkeltlandsprogrammer i tredjelande: 80 % af projektets 

støtteberettigede omkostninger] 

[MULIGHED ved enkeltlandsprogrammer i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser, tab 

af forbrugertillid eller andre konkrete problemer: 85 % af projektets støtteberettigede 

omkostninger]  

[MULIGHED ved enkeltlandsprogrammer i det indre marked, hvis en modtager er 

etableret i en medlemsstat, som modtager finansiel støtte: 75 % af projektets 

støtteberettigede omkostninger] 

[MULIGHED ved enkeltlandsprogrammer i tredjelande, hvis en modtager er etableret i en 

medlemsstat, som modtager finansiel støtte: 85 % af projektets støtteberettigede 

omkostninger] 

[MULIGHED ved enkeltlandsprogrammer i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser, tab 

af forbrugertillid eller andre konkrete problemer, hvis en modtager er etableret i en 

medlemsstat, som modtager finansiel støtte: 90 % 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 (indsæt beløb 

med bogstaver)] EUR. 

 

Støtteberettigede omkostninger (se artikel 6) skal anmeldes som følgende 

"omkostningstyper": 

 

(a) ved direkte personaleomkostninger: som faktisk afholdte omkostninger ("faktiske 

omkostninger") 

 

(b)  ved direkte omkostninger i forbindelse med underentrepriser: som faktisk afholdte 

omkostninger ("faktiske omkostninger")  

 

(c)  ved andre direkte omkostninger: som faktisk afholdte omkostninger ("faktiske 

omkostninger") 
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(d)  ved indirekte omkostninger: på grundlag af en fast sats, der anvendes som angivet i 

artikel 6.2, punkt D ("omkostninger efter fast sats"). 

 

De resterende omkostninger ved projektet afholdes af modtagerne Økonomiske bidrag fra 

tredjeparter til en modtager, der specifikt skal anvendes til dækning af omkostninger, der er 

støtteberettigede i projektet, er ikke tilladt (undtagen økonomiske bidrag til en modtagers 

organisation fra dennes medlemmer). 

 

 

5.3 Endeligt tilskudsbeløb – beregning 

 

Det "endelige tilskudsbeløb" afhænger af, i hvilken udstrækning projektet gennemføres i 

overensstemmelse med aftalens almindelige betingelser.  

 

Dette beløb beregnes af medlemsstaten – ved udligning af saldoen – i følgende trin:  

 

Trin 1 – Anvendelse af refusionssatsen på de støtteberettigede omkostninger 

 

Trin 2 – Begrænsning til det maksimale tilskudsbeløb 

 

Trin 3 – Nedsættelse på grund af reglen om ingen fortjeneste 

 

Trin 4 – Reduktion på grund af væsentlige fejl, uregelmæssigheder eller svig eller alvorlig 

misligholdelse af forpligtelser 

 

5.3.1  Trin 1 – Anvendelse af refusionssatsen på de støtteberettigede omkostninger 

 

Refusionssatsen (se artikel 5.2) anvendes på de støtteberettigede omkostninger (faktiske 

omkostninger og omkostninger efter fast sats (se artikel 6)), som modtagerne har anmeldt (se 

artikel 15), og som er godkendt af medlemsstaten (se artikel 16). 

 

5.3.2  Trin 2 – Begrænsning til det maksimale tilskudsbeløb 

 

Hvis det beløb, der beregnes i trin 1, er højere end det maksimale tilskudsbeløb angivet i 

artikel 5.1, begrænses beløbet til sidstnævnte beløb. 

 

5.3.3  Trin 3 – Nedsættelse på grund af reglen om ingen fortjeneste 

 

Tilskuddet må ikke give nogen fortjeneste.  

 

Ved "fortjeneste" forstås den del af beløbet beregnet i trin 1 og 2 plus projektets samlede 

indtægter, der overstiger projektets samlede støtteberettigede omkostninger.  

 

"Projektets samlede støtteberettigede omkostninger" er de konsoliderede støtteberettigede 

omkostninger, der er godkendt af medlemsstaten. 
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"Projektets samlede indtægter" er de konsoliderede samlede indtægter, der genereres i løbet 

af projektet (se artikel 3).  

 

Følgende betragtes som indtægter: 

 

(a) Indtægter, der hidrører fra projektet. 

 

(b) økonomiske bidrag, som modtagerne får fra deres medlemmer, og som specifikt skal 

anvendes til dækning af omkostninger, der er støtteberettigede i projektet. 

 

Følgende betragtes imidlertid ikke som indtægter: 

  

(a) Økonomiske bidrag fra modtagernes medlemmer eller andre tredjeparter, hvis de kan 

anvendes til dækning af andre omkostninger end de støtteberettigede omkostninger (se 

artikel 6) 

 

(b) Økonomiske bidrag fra modtagernes medlemmer eller andre tredjeparter uden 

forpligtelse til at tilbagebetale eventuelle ikke-anvendte beløb ved udgangen af den 

periode, der er angivet i artikel 3. 

 

Hvis der er en fortjeneste, vil den blive fratrukket den endelige godtgørelsessats for de 

faktiske støtteberettigede omkostninger, der er godkendt af medlemsstaten (sammenlignet 

med det beløb, der er beregnet efter trin 1 og 2). 

 

 

5.3.4  Trin 4 – Reduktion på grund af væsentlige fejl, uregelmæssigheder eller svig 

eller alvorlig misligholdelse af forpligtelser – reduceret tilskudsbeløb – 

beregning 

 

Hvis tilskuddet reduceres (se artikel 27), beregner medlemsstaten det nedsatte tilskudsbeløb 

ved at trække nedsættelsen (beregnet med udgangspunkt i, hvor alvorlig fejlen, 

uregelmæssigheden eller sviget eller misligholdelsen af forpligtelser har været, jf. artikel 

27.2), fra det maksimale tilskudsbeløb angivet i artikel 5.1. 

 

Det endelige tilskudsbeløb er det laveste af følgende to:  

 

- det beløb, der er beregnet ud fra trin 1-3, eller  

 

- det reducerede tilskudsbeløb, der er beregnet i trin 4.  

 

5.4 Revidering af det endelige tilskudsbeløb – beregning 

 

Hvis medlemsstaten afviser omkostningerne (se artikel 26) eller reducerer tilskuddet (se 

artikel 27) efter udligning af saldoen (navnlig efter kontroller, revisioner eller undersøgelser 

(se artikel 17)), vil organet beregne det "reviderede endelige tilskudsbeløb" for projektet.  

  

Dette beløb beregnes af medlemsstaten på grundlag af resultaterne som følger:  
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- Hvis der er tale om afvisning af omkostninger: Ved at anvende refusionssatsen på de 

reviderede støtteberettigede omkostninger, der er godkendt af medlemsstaten for 

projektet. 

 

- Hvis der er tale om nedsættelse af tilskuddet: Ved at trække nedsættelsen (beregnet 

med udgangspunkt i, hvor alvorlig fejlen, uregelmæssigheden eller sviget eller 

misligholdelsen af forpligtelser har været, jf. artikel 27.2), fra det maksimale 

tilskudsbeløb angivet i artikel 5.1.  

 

Hvis der både er tale om afvisning af omkostninger og nedsættelse af tilskuddet, er det 

reviderede endelige tilskudsbeløb for projektet det laveste af de to ovennævnte beløb.  

 

ARTIKEL 6 – STØTTEBERETTIGEDE OG IKKE-STØTTEBERETTIGEDE 

OMKOSTNINGER  

 

6.1 Almindelige betingelser for omkostningers støtteberettigelse  

 

"Støtteberettigede omkostninger" er omkostninger, der opfylder følgende kriterier:  

 

(a) Ved faktiske omkostninger: 

 

(i) de skal faktisk afholdes af modtageren  

 

(ii) de skal afholdes i den periode, der er angivet i artikel 3, bortset fra de 

omkostninger, der er relateret til indsendelse af [MULIGHED ved projekter med 

flere rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: den periodiske 

rapport vedrørende den sidste rapporteringsperiode og] den endelige rapport (se 

artikel 15) og den undersøgelse, der evaluerer resultaterne af de udførte projekter 

(se artikel 14)  

 

(iii) de skal indgå i det anslåede budget i bilag 2 

 

(iv) de skal afholdes i forbindelse med det projekt, der er beskrevet i bilag 1, og være 

nødvendige for gennemførelsen af dette 

 

(v) de skal være identificerbare og kontrollerbare, især i kraft af registrering i 

modtagerens regnskaber i overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder i 

det land, hvor modtageren er etableret, og med modtagerens sædvanlige praksis for 

omkostningsberegning   

 

(vi) de skal overholde den gældende nationale lovgivning vedrørende skatter og afgifter, 

arbejdsmarkedsforhold og social sikring 

 

(vii) de skal være rimelige og berettigede, og de skal opfylde princippet om forsvarlig 

økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til omkostningsbevidsthed og 

omkostningseffektivitet. 

 

(b) Ved omkostninger efter fast sats:  
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(i) de skal beregnes ved anvendelse af den faste sats, der er angivet i bilag 2 

 

(ii) de omkostninger (faktiske omkostninger), som den faste sats anvendes på, skal 

opfylde betingelserne for støtteberettigelse, jf. denne artikel. 

 

6.2 Særlige betingelser for omkostningers støtteberettigelse  

 

Omkostningerne er støtteberettigede, hvis de opfylder de almindelige betingelser (se ovenfor) 

og de særlige betingelser, der er anført nedenfor for hver af følgende budgetkategorier: 

 

A. Direkte personaleomkostninger  

B. Direkte omkostninger i forbindelse med underentrepriser  

C. Andre direkte omkostninger 

D. Indirekte omkostninger. 

 

"Direkte omkostninger" er omkostninger, der er direkte knyttet til gennemførelsen af 

projektet, og som derfor direkte kan tilskrives dette. De må ikke omfatte nogen indirekte 

omkostninger (se punkt D nedenfor). 

 

"Indirekte omkostninger" er omkostninger, der ikke er direkte knyttet til gennemførelsen af 

projektet, og som derfor ikke direkte kan tilskrives dette. 

 

A. Direkte personaleomkostninger  

 

Typer af støtteberettigede personaleomkostninger  
 

A.1 Personaleomkostninger er støtteberettigede, hvis de er knyttet til personale, der arbejder 

for modtageren under en ansættelseskontrakt (eller et tilsvarende ansættelsesdokument), og 

som udfører arbejde i forbindelse med projektet ("personaleomkostninger (eller 

tilsvarende)"). De skal være begrænset til lønninger, sociale bidrag, skatter og andre udgifter, 

der indgår i lønnen, hvis de er omhandlet i national lovgivning eller ansættelseskontrakten 

(eller et tilsvarende ansættelsesdokument).   

 

Modtagerne kan også medtage yderligere vederlag til personale, der udfører arbejde i 

forbindelse med projektet (herunder udbetalinger på grundlag af supplerende kontrakter 

uanset karakter), hvis:  

 

(a) Vederlaget er omfattet af modtagerens sædvanlige aflønningspraksis og betales på 

samme måde for samme type arbejde eller ekspertise. 

 

(b) Kriterierne for beregning af yderligere vederlag er objektive og anvendes generelt af 

modtageren, uanset hvilken finansieringskilde der benyttes.  

 

A.2 Omkostninger til fysiske personer, der arbejder under en direkte kontrakt med 

modtageren, uden at der er tale om en ansættelseskontrakt, eller er udstationeret af en 

tredjepart mod betaling, er støtteberettigede personaleomkostninger, hvis følgende gør sig 

gældende:  
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(a) Personen arbejder efter modtagerens instrukser og – medmindre andet er aftalt med 

modtageren – i modtagerens lokaler. 

 

(b) resultaterne af det udførte arbejde tilhører modtageren, og 

 

(c) omkostningerne ikke adskiller sig væsentligt fra omkostningerne til personale, der 

udfører tilsvarende opgaver under en ansættelseskontrakt med modtageren.  

 

Beregning 

 

Personaleomkostninger skal beregnes af modtagerne som følger: 

 

- for personer, der udelukkende udfører arbejde i forbindelse med projektet:  

 

{månedssats for den pågældende person 

 

ganget med  

 

det faktiske antal måneder, personen har arbejdet på projektet}. 

 

De måneder, der anmeldes for disse personer, må ikke anmeldes for andre EU-tilskud. 

 

"Månedssatsen" beregnes som følger: 

 
{årlige personaleomkostninger for den pågældende person  

 

divideret med  

 

12} 
 

under anvendelse af personaleomkostningerne for hvert af de fulde regnskabsår, der er 

omfattet af den pågældende rapporteringsperiode. Hvis et regnskabsår ikke af afsluttet ved 

udgangen af rapporteringsperioden, skal modtagerne anvende månedssatsen for det senest 

afsluttede regnskabsår. 

 

- for alle andre personer:  

 

{dagssats for den pågældende person 

 

ganget med  

 

antallet af faktiske dage, den pågældende person har arbejdet på projektet (rundet op eller ned til 

den nærmeste halve dag)}. 

 

Det faktiske antal anmeldte arbejdsdage, der er præsteret af en person, skal være 

identificerbart og kontrollerbart (se artikel 13).  

 

Det samlede antal årlige arbejdsdage, der anmeldes for en person i forbindelse med EU-

tilskud, må ikke være højere end det antal årlige arbejdsdage, der ligger til grund for 
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beregningerne af dagssatsen. Derfor er det maksimale antal arbejdsdage, der kan anmeldes i 

forbindelse med tilskud: 

 
{det årlige antal produktive dage det pågældende år (se nedenfor) 

 

minus 

 

det samlede antal dage, som modtageren har anmeldt for den pågældende person det 

pågældende år i forbindelse med andre EU-tilskud}. 

 

"Dagssatsen" beregnes som følger: 

 
{årlige personaleomkostninger for den pågældende person  

 

divideret med  

 

det årlige antal individuelle produktive dage} 
 

under anvendelse af de årlige personaleomkostninger og det årlige antal produktive dage for 

hvert af de fulde regnskabsår, der er omfattet af den pågældende rapporteringsperiode. Hvis et 

regnskabsår ikke af afsluttet ved udgangen af rapporteringsperioden, skal modtagerne 

anvende dagssatsen for det senest afsluttede regnskabsår.  

 

"Antallet af individuelle produktive dage" er det faktiske antal dage, som den pågældende 

person har arbejdet i det pågældende år. Det må ikke omfatte ferie eller andet fravær (såsom 

sygeorlov, barselsorlov, særlig tjenestefrihed osv.). Det kan imidlertid omfatte overarbejde og 

tid brugt på møder, uddannelse og lignende aktiviteter. 

 

B. Direkte omkostninger i forbindelse med underentrepriser (inklusive tilknyttede skatter 

og afgifter som f.eks. ikke-fradragsberettiget moms betalt af modtagere, der ikke er offentlige 

organer, der handler som en offentlig myndighed) er støtteberettigede, hvis betingelserne i 

artikel 10.1.1 er opfyldt. 

 

C. Andre direkte omkostninger  

 

C.1 Rejse- og opholdsudgifter (inklusive dermed forbundne skatter og afgifter som f.eks. 

ikke-fradragsberettiget moms betalt af modtagere, der ikke er offentlige organer, der handler 

som en offentlig myndighed) er støtteberettigede, hvis de er i overensstemmelse med 

modtagerens sædvanlige rejsepraksis. 

 

C.2 Afskrivningsomkostninger vedrørende udstyr, infrastrukturer eller andre aktiver 

(nye eller brugte) som registreret i modtagerens regnskaber er støtteberettigede, hvis 

erhvervelsen heraf har fundet sted i overensstemmelse med artikel 9.1.1, og hvis 

afskrivningen heraf er sket i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder og 

modtagerens sædvanlige regnskabspraksis. 

 

Omkostninger til leje eller leasing af udstyr, infrastrukturer eller andre aktiver (inklusive 

dermed forbundne skatter og afgifter som f.eks. ikke-fradragsberettiget moms betalt af 

modtagere, der ikke er offentlige organer, der handler som en offentlig myndighed) er også 
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støtteberettigede, hvis de ikke overstiger afskrivningsomkostningerne for lignende udstyr, 

infrastrukturer eller aktiver, og hvis de ikke omfatter finansieringsgebyrer.  

 

Den eneste del af omkostningerne, der kommer i betragtning, er den del, der er afholdt i løbet 

af projektet, og den del, der er knyttet til den faktiske brug af udstyret mv. i forbindelse med 

projektet. 

  

C.3 Omkostninger til andre varer og tjenesteydelser (inklusive dermed forbundne skatter 

og afgifter som f.eks. ikke-fradragsberettiget moms betalt af modtagere, der ikke er offentlige 

organer, der handler som en offentlig myndighed) er støtteberettigede, hvis de er erhvervet 

med specifikt henblik på projektet og i overensstemmelse med artikel 9.1.1.   

 

Sådanne varer og tjenesteydelser kan f.eks. være hjælpematerialer og leverancer, formidling, 

beskyttelse af resultaterne, attester for udgiftsopgørelser (hvis påkrævet i henhold til aftalen), 

oversættelser og publikationer. 

 

D. Indirekte omkostninger  

 

Indirekte omkostninger er støtteberettigede, hvis de anmeldes på grundlag af den faste sats 

på 4 %, der gælder for støtteberettigede personaleomkostninger (se artikel 5.2, punkt A 

ovenfor).  

 

Modtagere, som modtager et driftstilskud
5
, der finansieres over EU-budgettet, kan ikke 

anmelde indirekte omkostninger for den periode, der er omfattet af driftstilskuddet. 

  

6.3 Betingelser for, at omkostninger afholdt af associerede enheder er 

støtteberettigede  

 

Ikke relevant 

 

6.4 Ikke-støtteberettigede omkostninger 

 

"Ikke-støtteberettigede omkostninger" er: 

 

(a) omkostninger, der ikke opfylder ovenfor angivne betingelser (artikel 6.1-6.3), navnlig: 

 

(i) omkostninger med relation til kapitalafkast 

 

(ii) gæld og gældsomkostninger 

 

(iii) hensættelser til dækning af eventuelle fremtidige tab eller forpligtelser 

                                                 
5  Se definitionen i artikel 121, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentet 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 ("finansforordning nr. 966/2012") 

(EUT L 218, 26.10.2012, s. 1): "Driftstilskud" er direkte finansielle bidrag uden krav om tilbagebetaling, der 

ydes over budgettet til finansiering af driften af et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel 

interesse for Unionen eller et mål, der indgår i og støtter en af Unionens politikker. 
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(iv) debetrenter  

 

(v) dubiøse fordringer  

 

(vi) kurstab 

 

(vii) bankgebyrer fra modtagerens bank for overførsler fra medlemsstaten  

 

(viii) uforholdsmæssigt store eller unødvendige udgifter 

 

(ix) fradragsberettiget moms 

 

(x) omkostninger afholdt under suspension af projektets gennemførelse (se 

artikel 33)  

 

(xi) naturalydelser fra tredjeparter 

 

(b) omkostninger, der er anmeldt under et andet EU-tilskud finansieret over EU-budgettet, 

navnlig indirekte omkostninger, hvis modtageren allerede modtager et driftstilskud, 

der finansieres over EU-budgettet i samme periode 

 

(c) omkostninger til en national (eller lokal) forvaltnings personale til aktiviteter, der 

indgår i den pågældende forvaltnings normale aktiviteter (dvs. som ikke udelukkende 

udføres på grund af tilskuddet) 

 

(d) omkostninger (navnlig rejse- og opholdsudgifter) til personale eller repræsentanter for 

EU's institutioner, organer eller agenturer 

 

[(e) MULIGHED ved omkostningskategorier, som udtrykkeligt er udelukket fra 

arbejdsprogrammet og indkaldelsen af forslag
6
: [indsæt navn på den udelukkede 

omkostningskategori]]. 

 

6.5 Konsekvenser af at anmelde ikke-støtteberettigede omkostninger 

 

Hvis der anmeldes omkostninger, som ikke er støtteberettigede, vil de blive afvist (se artikel 

26).  

 

Desuden kan det medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6.  

 

 

KAPITEL 4 PARTERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER 

 

AFSNIT 1 RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED 

GENNEMFØRELSEN AF PROJEKTET 

                                                 
6   Hvis der ikke er nogen indkaldelse af forslag, læs som "opfordring til at indgive forslag". 
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ARTIKEL 7 – GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT GENNEMFØRE PROJEKTET 

KORREKT  

 

7.1 Generel forpligtelse til at gennemføre projektet korrekt 

 

Modtagerne 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.  

 

7.2 Konsekvenser ved manglende overholdelse  

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan tilskuddet 

blive nedsat (se artikel 27).  

 

En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 

kapitel 6.  

 

ARTIKEL 8 – RESSOURCER TIL GENNEMFØRELSE AF PROJEKTET – 

TREDJEPARTER, SOM ER INVOLVERET I PROJEKTET 

 

Modtagerne skal have de fornødne ressourcer til at gennemføre projektet.  

 

Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtagerne:  

 

- købe varer, anlægsarbejder og tjenesteydelser (se artikel 9)  

 

- få underleverandører til at udføre de projektopgaver, der er beskrevet i bilag 1 

(se artikel 10). 

 

I disse tilfælde er det alene modtagerne, der stilles til ansvar over for medlemsstaten og de 

andre modtagere for gennemførelsen af projektet.  

 

ARTIKEL 8A – PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF MODTAGERE, DER IKKE FÅR 

EU-STØTTE 

 

Ikke relevant 

 

ARTIKEL 9 – KØB AF VARER, ANLÆGSARBEJDER OG TJENESTEYDELSER 

 

9.1 Regler for køb af varer, anlægsarbejder og tjenesteydelser 

 

9.1.1 Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtagerne købe varer, 

anlægsarbejder eller tjenesteydelser.  

 

Ved sådanne erhvervelser skal modtagerne tilstræbe at få mest mulig værdi for pengene eller 

at opnå den lavest mulige pris. I den forbindelse skal modtagerne undgå interessekonflikter 

(se artikel 20).  
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Modtagerne skal sikre, at medlemsstaten, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret 

(ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres 

kontrolrettigheder, jf. artikel 17 og 18, over for leverandørerne. 

 

9.1.2.  Hvis modtageren er et "offentligretligt organ", jf. direktiv 2004/18/EF
7
 (eller direktiv 

2014/24/EU8), skal de gældende nationale udbudsregler overholdes. 

 

9.2 Konsekvenser ved manglende overholdelse 

 

Hvis en modtager misligholder nogen af sine forpligtelser i henhold til artikel 9.1.1, vil de 

omkostninger, der er forbundet med den pågældende kontrakt, ikke være støtteberettigede (se 

artikel 6), og de vil blive afvist (se artikel 26). 

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til artikel 9.1.2, kan tilskuddet 

blive nedsat (se artikel 27). 

 

En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 

kapitel 6.  

 

ARTIKEL 10 – PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF UNDERLEVERANDØRER 

 

10.1 Regler for projektopgaver udført af underleverandører 

 

10.1.1 Hvis det er nødvendigt for gennemførelsen af projektet, kan modtagerne give visse 

opgaver i underentreprise, jf. bilag 1. 

 

Ved sådanne underentrepriser skal modtagerne tilstræbe at få mest mulig værdi for pengene 

eller at opnå den lavest mulige pris. I den forbindelse skal modtagerne undgå 

interessekonflikter (se artikel 20).  

 

Underentrepriser kan også gives til enheder, der har en strukturel forbindelse til modtageren
9

, 

men kun hvis prisen udelukkende dækker den pågældende enheds faktiske omkostninger (dvs. 

uden fortjeneste). 

 

De opgaver, der skal udføres, og de anslåede omkostninger til den enkelte underentreprise 

skal være angivet i bilag 1, idet de samlede anslåede omkostninger pr. modtager i forbindelse 

med alle underentrepriserne skal være angivet i bilag 2. Underentrepriser til enheder, der har 

en strukturel forbindelse til modtageren, skal være angivet i bilag 1.  

                                                 
7  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne 

ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- 

og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114). 
8  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om 

ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65). 
9  "Enheder, der har en strukturel forbindelse til modtageren", er enheder, som har en forbindelse til 

modtageren, navnlig en juridisk eller kapitalmæssig forbindelse, som hverken er begrænset til projektet eller 

udelukkende etableret med henblik på projektets gennemførelse.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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Medlemsstaten kan imidlertid godt godkende underentrepriser uden ændringer, selv om disse 

ikke er angivet i bilag 1 og 2 (se artikel 39), hvis: 

 

- de er specifikt begrundet i den [periodiske] tekniske rapport og  

 

- de ikke medfører ændringer i aftalen eller anfægter beslutningen om at yde tilskud 

eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere. 

 

Modtagerne skal sikre, at medlemsstaten, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret 

(ECA) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) også kan udøve deres 

kontrolrettigheder, jf. artikel 17 og 18, over for underleverandørerne. 

 

Modtagerne skal desuden sikre, at underleverandørerne fører regnskab over deres 

omkostninger. 

 

10.1.2 Modtagerne skal sikre, at de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til artikel 20, 21, 

22 og 30, også gælder for underleverandørerne. 

 

Hvis modtageren er et "offentligretligt organ", jf. direktiv 2004/18/EF (eller direktiv 

2014/24/EU), skal de gældende nationale udbudsregler overholdes. 

 

10.2 Konsekvenser ved manglende overholdelse 

 

Hvis en modtager misligholder nogen af sine forpligtelser i henhold til artikel 10.1.1, vil de 

omkostninger, der er forbundet med den pågældende underentreprise, ikke være 

støtteberettigede (se artikel 6), og de vil blive afvist (se artikel 26). 

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til artikel 10.1.2, kan tilskuddet 

blive nedsat (se artikel 27).  

 

En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 

kapitel 6.  

 

ARTIKEL 11 – PROJEKTOPGAVER UDFØRT AF ASSOCIEREDE ENHEDER  

 

Ikke relevant 

 

ARTIKEL 11A – ØKONOMISK STØTTE TIL TREDJEPARTER  

 

Ikke relevant 

 

 

AFSNIT 2 RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED 

FORVALTNING AF TILSKUDDET  

 

ARTIKEL 12 – GENEREL FORPLIGTELSE TIL AT INFORMERE 
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12.1 Generel forpligtelse til at udlevere oplysninger efter anmodning  

 

Under eller efter gennemførelsen af projektet og i overensstemmelse med artikel 25.2 skal 

modtagerne udlevere relevante oplysninger, så det kan verificeres, om omkostningerne er 

støtteberettigede, om projektet er gennemført korrekt, og om andre forpligtelser i henhold til 

aftalen er opfyldt.  

 

12.2 Forpligtelse til at ajourføre relevante oplysninger og til at informere om 

hændelser og forhold, der kan have indflydelse på aftalen 

 

Hver enkelt modtager skal sørge for at ajourføre de oplysninger, der opbevares i 

modtagerregistret på deltagerportalen, herunder navn, adresse, juridiske repræsentanter, 

selskabsform og organisationstype. 

 

Hver enkelt modtager skal omgående informere koordinatoren, som igen omgående skal 

informere medlemsstaten og de øvrige modtagere, om følgende:  

 

(a) hændelser, der kan have væsentlig indflydelse på eller forsinke gennemførelsen af 

projektet eller påvirke EU's finansielle interesser, navnlig: 

 

(i) ændringer i den juridiske, finansielle, tekniske, organisatoriske eller 

ejendomsretlige situation  

 

(b) forhold, der påvirker: 

 

(i) beslutningen om at yde tilskud eller 

 

(ii) opfyldelsen af kravene i aftalen. 

 

12.3 Konsekvenser ved manglende overholdelse  

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan tilskuddet 

blive nedsat (se artikel 27).  

 

En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 

kapitel 6. 

 

ARTIKEL 13 – REGISTRERING – STØTTEDOKUMENTATION 

 

13.1 Forpligtelse til at føre registre og opbevare anden støttedokumentation 

 

Modtagerne skal – i en periode på tre år efter udligning af saldoen – føre registre og 

opbevare anden støttedokumentation som bevis for, at projektet er gennemført korrekt, og at 

de anmeldte omkostninger er støtteberettigede.  

 

Modtagerne skal stille sådanne oplysninger til rådighed efter anmodning (se artikel 12) eller i 

forbindelse med kontroller, revisioner og undersøgelser (se artikel 17).  
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Hvis der pågår kontroller, revisioner, undersøgelser, retssager eller forfølgelse af 

erstatningskrav i medfør af aftalen (se artikel 17), skal modtagerne og underleverandører føre 

registre og opbevare anden støttedokumentation indtil udgangen af disse procedurer. 

 

Modtagerne og underleverandører skal opbevare originaldokumenterne. Digitale og 

digitaliserede dokumenter betragtes som originaler, hvis anvendelsen heraf er tilladt efter 

gældende national lovgivning. Medlemsstaten kan godt acceptere ikke-originale dokumenter, 

hvis den vurderer, at de er lige så sikre.   

 

13.1.1 Registre og opbevaring af anden støttedokumentation vedrørende den tekniske 

gennemførelse 

 

Modtagerne og underleverandører skal føre registre og opbevare anden støttedokumentation 

som bevis for, at projektet teknisk er gennemført i overensstemmelse med de godkendte 

standarder inden for de relevante områder. 

 

13.1.2 Registre og anden dokumentation som bevis for de anmeldte omkostninger 

 

 Modtagerne og underleverandører skal føre registre og opbevare dokumentation som bevis 

for de anmeldte omkostninger, navnlig: 

 

(a) ved faktiske omkostninger: relevante optegnelser og anden støttedokumentation 

som bevis for de anmeldte omkostninger, f.eks. kontrakter, 

underentreprisekontrakter, fakturaer og regnskaber. Desuden skal modtagernes og 

underleverandørernes sædvanlige praksis for omkostningsberegning og intern 

kontrol gøre det muligt at foretage direkte afstemning mellem de anmeldte beløb, 

de bogførte beløb og beløbene i støttedokumentationen. 

 

(b) ved omkostninger efter fast sats: relevante registre og opbevaring af anden 

støttedokumentation som bevis for, at de omkostninger, som den faste sats 

anvendes på, er støtteberettigede. Modtagerne behøver ikke at identificere de 

pågældende omkostninger eller udlevere støttedokumentation (som f.eks. 

regnskabsoptegnelser) som bevis for det beløb, der er anmeldt efter en fast sats. 

 

Hvad angår personaleomkostninger (anmeldt som faktiske omkostninger), skal modtagerne 

desuden foretage tidsregistrering, for så vidt angår antallet af anmeldte timer. 

Tidsregistreringen skal foregå skriftligt, og den skal godkendes af de personer, der udfører 

arbejde i forbindelse med projektet, samt af disses ledere mindst en gang om måneden. I 

mangel af pålidelig registrering af det antal arbejdsdage, der ydes i forbindelse med projektet, 

kan medlemsstaten acceptere anden dokumentation som bevis for det anmeldte antal dage, 

hvis den vurderer, at denne er tilstrækkeligt sikker. 

 

Hvad angår personer, der udelukkende udfører arbejde i forbindelse med projektet, er 

det som en undtagelse ikke nødvendigt at foretage tidsregistrering, hvis modtageren 

underskriver en erklæring, der bekræfter, at de pågældende personer kun har udført arbejde i 

forbindelse med projektet.  

 

13.2 Konsekvenser ved manglende overholdelse  
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Hvis en modtager og underleverandører misligholder deres forpligtelser i henhold til denne 

artikel, vil utilstrækkeligt begrundede omkostninger ikke være støtteberettigede (se artikel 6) 

og vil blive afvist (se artikel 26), og tilskuddet kan blive nedsat (se artikel 27).  

 

En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 

kapitel 6.  

 

ARTIKEL 14 – AFLEVERING AF PROJEKTLEVERANCER 

 

14.1. Forpligtelse til at aflevere projektleverancer  

 

[MULIGHED som standard: Koordinatoren skal aflevere de "projektleverancer", der er 

omhandlet i bilag 1.] 

 

[MULIGHED, hvis en medlemsstat kræver løbende overvågning: Koordinatoren skal 

aflevere de "projektleverancer", der er omhandlet i bilag 1, i overensstemmelse med de frister 

og betingelser, der er fastsat i bilag 8.8.]  

 

14.2 Konsekvenser ved manglende overholdelse 

 

Hvis modtageren misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan 

medlemsstaten iværksætte de foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6. 

 

ARTIKEL 15 – RAPPORTERING – BETALINGSANMODNINGER 

 

15.1 Forpligtelse til at indsende rapporter  

 

Koordinatoren skal indsende den eller de tekniske og økonomiske rapporter, der er beskrevet i 

denne artikel, til medlemsstaten (se artikel 36). [MULIGHED 1 ved projekter med én 

rapporteringsperiode og INGEN mellemliggende betalinger: Denne rapport omfatter] 

[MULIGHED 2 ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende 

betalinger: Disse rapporter omfatter] anmodningen/anmodningerne om betaling og skal 

udfærdiges under anvendelse af eventuelle blanketter og skabeloner.  

 

15.2 Rapporteringsperioder 

 

Projektet [MULIGHED 1 ved projekter med én rapporteringsperiode og INGEN 

mellemliggende betalinger: har én "rapporteringsperiode"
10

][MULIGHED 2 ved projekter 

med flere rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: er opdelt i følgende 

"rapporteringsperioder"
11

]: 

 

 - RP1: fra måned 1 til måned [X]  

 [- RP2: fra måned[X+1] til måned [Y] 

                                                 
10 På 12 måneder. 
11 På 12 måneder hver. 
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- RP3: fra måned [Y+1] til måned [Z]] 

 

[MULIGHED 1 ved projekter med én rapporteringsperiode og INGEN mellemliggende 

betalinger: 15.3 Periodiske rapporter – anmodninger om mellemliggende betalinger 

 

Ikke relevant 

 

15.4 Endelig rapport – anmodning om udligning af saldoen 

 

Koordinatoren skal senest 90 dage efter slutningen af rapporteringsperioden sende en endelig 

rapport, herunder anmodningen om udbetaling af restbeløbet. 

 

Den endelige rapport skal indeholde følgende: 

 

(a) en "endelig teknisk rapport", som indeholder:  

 

(i) en oversigt over gennemførelsen af projektet, herunder de projektleverancer, 

der er defineret i bilag 1.  

 

Rapporten skal anvende de output-, resultat- og virkningsindikatorer, der er 

beskrevet i bilag 1, og indeholde redegørelser for forskellen mellem det 

arbejde, der forventes udført i henhold til bilag 1, og det arbejde, der faktisk er 

udført  

 

(ii) et resumé til offentliggørelse. 

 

(b) en "endelig økonomisk rapport", som indeholder: 

 

(i) en "individuel udgiftsopgørelse" (se bilag 4) fra hver enkelt modtager for 

rapporteringsperioden. 

 

Den individuelle udgiftsopgørelse skal specificere de støtteberettigede 

omkostninger (faktiske omkostninger og omkostninger efter fast sats, se artikel 

6) for hver budgetkategori (se bilag 2). 

 

Modtagerne skal anmelde alle støtteberettigede omkostninger, også selv om – 

for faktiske omkostninger og omkostninger efter fast sats – de overstiger de 

beløb, der er angivet i det anslåede budget (se bilag 2). Beløb, der ikke er 

anmeldt i den individuelle udgiftsopgørelse, vil ikke blive taget i betragtning af 

medlemsstaten. 

 

De individuelle udgiftsopgørelser skal også specificere projektets indtægter 

(se artikel 5.3.3). 

 

Hver enkelt modtager skal bekræfte, at: 

 

- de anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende 

 



Tilskudsaftalenr.: [indsæt nummer] [indsæt akronym] [indsæt reference på indkaldelse]] 

 

Modeltilskudsaftale: Simple Agri Promo MGA – Multi: V2.0 – 16. januar 2018 

 

26 
 

 

 

- de anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6) 

 

- omkostningerne kan underbygges ved hjælp af relevante registre og 

støttedokumentation (se artikel 13), der udleveres efter anmodning (se 

artikel 12) eller i forbindelse med kontroller, revisioner og 

undersøgelser (se artikel 17)  

 

- alle indtægter er anmeldt (se artikel 5.3.3). 

 

(ii) en "sammenfattende udgiftsopgørelse", som konsoliderer de individuelle 

udgiftsopgørelser vedrørende rapporteringsperioden, og som omfatter 

anmodningen om mellemliggende betalinger 

 

(iii) en "attest vedrørende udgiftsopgørelserne" (udfærdiget i overensstemmelse 

med internationale revisionsstandarder og støttet af revisionsrapporten og i 

overensstemmelse med bilag 5) for hver enkelt modtager, hvis: 

 

- modtageren anmoder om et samlet bidrag på 325 000 EUR eller 

derover som godtgørelse af de faktiske omkostninger og  

 

- det maksimale EU-bidrag, der er angivet for den pågældende modtager 

i det anslåede budget (se bilag 2) som godtgørelse af de faktiske 

omkostninger, er 750 000 EUR eller derover. 

 

(iv) i tilfælde hvor den i nr. (iii) omhandlede attest ikke er påkrævet: kopier af de 

relevante fakturaer og støttedokumentation, der beviser, at omkostningerne er 

støtteberettigede. 

 

(c) en undersøgelse, der evaluerer resultaterne af de salgsfremstød og 

oplysningskampagner, der er gennemført, af et uafhængigt eksternt organ og under 

anvendelse af de virkningsindikatorer, der er beskrevet i bilag 1. 

 

[MULIGHED 2 ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende 

betalinger:  

 

15.3 Periodiske rapporter – anmodninger om mellemliggende betalinger 

 

Koordinatoren skal indsende en periodisk rapport senest 60 dage efter udgangen af hver 

rapporteringsperiode.  

 

Den periodiske rapport skal indeholde følgende: 

 

(a) en "periodisk teknisk rapport" (jf. bilag 6), som indeholder:  

 

(i) en redegørelse for de aktiviteter, der er udført af modtagerne, og en oversigt 

over fremskridtene i forhold til projektets mål, herunder de projektleverancer, 

der er defineret i bilag 1.  
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Rapporten skal anvende de output- og resultatindikatorer, der er beskrevet i 

bilag 1, og indeholde redegørelser for forskellen mellem de aktiviteter, der 

planlægges udført, og det forventede resultat i henhold til bilag 1, og de 

aktiviteter, der faktisk er udført eller opnået  

 

(ii) kopier af anvendt materiale, inklusive visuelt materiale, der ikke allerede er 

fremsendt til medlemsstaten 

 

(b) en "periodisk økonomisk rapport", der indeholder: 

 

(i) en "individuel udgiftsopgørelse" (se bilag 4) fra hver enkelt modtager for den 

pågældende rapporteringsperiode. 

 

Den individuelle udgiftsopgørelse skal specificere de støtteberettigede 

omkostninger (faktiske omkostninger og omkostninger efter fast sats, se 

artikel 6) for hver budgetkategori (se bilag 2). 

 

Modtagerne skal anmelde alle støtteberettigede omkostninger, også selv om – 

for faktiske omkostninger og omkostninger efter fast sats – de overstiger de 

beløb, der er angivet i det anslåede budget (se bilag 2). Beløb, der ikke er 

anmeldt i den individuelle udgiftsopgørelse, vil ikke blive taget i betragtning af 

medlemsstaten. 

 

Hvis en individuel udgiftsopgørelse ikke indsendes i en given 

rapporteringsperiode, vil den kunne indgå i den periodiske økonomiske 

rapport for den følgende rapporteringsperiode. 

 

De individuelle udgiftsopgørelser i den sidste rapporteringsperiode skal også 

specificere projektets indtægter (se artikel 5.3.3). 

 

Hver enkelt modtager skal bekræfte, at: 

 

- de anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende 

 

- de anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6) 

 

- omkostningerne kan underbygges ved hjælp af relevante registre og 

støttedokumentation (se artikel 13), der udleveres efter anmodning (se 

artikel 12) eller i forbindelse med kontroller, revisioner og 

undersøgelser (se artikel 17)  

 

- alle indtægter er anmeldt hvad angår den sidste rapporteringsperiode 

(se artikel 5.3.3). 

 

(ii) en "periodisk sammenfattende udgiftsopgørelse", som konsoliderer de 

individuelle udgiftsopgørelser vedrørende den pågældende 

rapporteringsperiode, og som omfatter – bortset fra i den sidste 

rapporteringsperiode – anmodningen om mellemliggende betalinger. 
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(iii) en "attest vedrørende udgiftsopgørelserne" (udfærdiget i overensstemmelse 

med internationale revisionsstandarder og støttet af revisionsrapporten og i 

overensstemmelse med bilag 5) for hver enkelt modtager, hvis: 

 

- det beløb, modtageren anmoder om som godtgørelse af faktiske 

omkostninger, er 325 000 EUR eller derover og  

 

- det maksimale EU-bidrag, der er angivet for den pågældende modtager 

i det anslåede budget (se bilag 2) som godtgørelse af de faktiske 

omkostninger, er 750 000 EUR eller derover. 

 

(iv) i tilfælde hvor den i nr. (iii) omhandlede attest ikke er påkrævet: kopier af de 

relevante fakturaer og støttedokumentation, der beviser, at omkostningerne er 

støtteberettigede. 

 

 

15.4 Endelig rapport – anmodning om udligning af saldoen 

 

Ud over den periodiske rapport vedrørende den sidste rapporteringsperiode skal 

koordinatoren indsende den endelige rapport senest 90 dage efter den sidste 

rapporteringsperiode. 

 

Den endelige rapport skal indeholde følgende: 

 

(a) en "endelig teknisk rapport" (jf. bilag 7), som indeholder: 

 

(i) en oversigt over de udførte aktiviteter og resultater, der er opnået med 

projektet, navnlig under anvendelse af de virkningsindikatorer, der er 

beskrevet i bilag 1 

 

(ii) et resumé til offentliggørelse. 

 

(b) en "endelig økonomisk rapport", der indeholder en "endelig sammenfattende 

udgiftsopgørelse", som konsoliderer de individuelle udgiftsopgørelser vedrørende alle 

rapporteringsperioder, og som omfatter anmodningen om mellemliggende 

betalinger, og  

 

(c) en undersøgelse, der evaluerer resultaterne af de salgsfremstød og 

oplysningskampagner, der er gennemført, af et uafhængigt eksternt organ og under 

anvendelse af de virkningsindikatorer, der er beskrevet i bilag 1.]  

 

15.5 Information om afholdte kumulative udgifter  

 

Ikke relevant 

 

15.6 Valuta i udgiftsopgørelserne og omregning til euro  
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Udgiftsopgørelser skal udfærdiges i euro og, for medlemsstater uden for euroområdet, også i 

deres nationale valuta. 

 

I forbindelse med omregning af udgifter foretaget af en modtager eller underleverandørerne 

før anmeldelse til Kommissionen, fastlægger medlemsstaten den gældende kurs i henhold til 

de gældende nationale regler.  

 

15.7 Sprog i rapporterne 

 

Rapporterne (herunder udgiftsopgørelser) skal affattes på samme sprog som aftalen. 

 

15.8 Konsekvenser ved manglende overholdelse  

 

Hvis den eller de indsendte rapporter ikke opfylder kravene i denne artikel, kan 

medlemsstaten suspendere betalingsfristen (se artikel 31) og iværksætte de øvrige 

foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6. 

 

Hvis koordinatoren ikke opfylder sin forpligtelse til at indsende rapporten/rapporterne, og 

hvis denne ikke opfylder denne forpligtelse senest 30 dage efter en skriftlig rykker, kan 

medlemsstaten bringe aftalen til ophør (se artikel 34) eller iværksætte de øvrige 

foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6.  

 

  

ARTIKEL 16 – BETALINGER OG BETALINGSORDNINGER  

 

16.1 Betalinger, der skal foretages   

 

Følgende betalinger skal foretages til koordinatoren: 

 

- en forfinansieringsbetaling; 

 

- [MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende 

betalinger: en eller flere mellemliggende betalinger, på grundlag af 

anmodningen/anmodningerne om mellemliggende betaling (se artikel 15), og] 

 

-  én udligning af saldoen på grundlag af anmodningen om udligning af saldoen (se 

artikel 15). 

 

16.2 Forfinansieringsbetaling – beløb – forfinansieringsgaranti 

 

Formålet med forfinansieringen er at give modtagerne et kontantbeløb at råde over.  

 

Dette kontantbeløb forbliver EU's ejendom, indtil saldoen udlignes. 

 

Forfinansieringsbeløbet andrager [indsæt beløb (indsæt beløb med bogstaver)
12

] EUR.  

                                                 
12 Forfinansieringen må ikke overstige 20% af det maksimale tilskudsbeløb. 
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Senest 30 dage efter aftalens ikrafttræden kan koordinatoren indgive en ansøgning om en 

forfinansieringsbetaling til den pågældende medlemsstat sammen med en finansiel garanti på 

det samme beløb som forfinansieringen og i overensstemmelse med kapital IV i 

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014
13

. 

 

[MULIGHED ved støttemodtagere, som er etableret i medlemsstater, som modtager 

finansiel støtte i henhold til artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1144/2014: Modtagere, 

der er etableret i en medlemsstat, som modtager finansiel støtte, kan indgive sin ansøgning 

om forfinansieringsbetaling i to dele: Først skal der indgives en ansøgning inden for den frist, 

der er angivet ovenfor, hvorefter ansøgningen om resten af forfinansieringen først kan 

indgives, efter den første del af forfinansieringen er blevet afregnet.] 

 

Medmindre artikel 32 finder anvendelse, udbetaler medlemsstaten forfinansieringsbeløbet til 

koordinatoren inden for 30 dage, enten fra 10 dage før projektets startdato (se artikel 3) eller 

fra modtagelsen af forfinansieringsgarantien, alt efter hvad der kommer sidst.   

  

16.3 Mellemliggende betalinger – beløb – beregning 

 

[MULIGHED 1 ved projekter med én rapporteringsperiode og INGEN mellemliggende 

betalinger: Ikke relevant] 

 

 [MULIGHED 2 ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende 

betalinger: De mellemliggende betalinger dækker de støtteberettigede omkostninger, der er 

afholdt i forbindelse med gennemførelsen af projektet i de pågældende rapporteringsperioder. 

 

Medlemsstaten udbetaler til koordinatoren det forfaldne beløb, der skal godtgøres som 

mellemliggende betaling, senest 60 dage efter modtagelsen af den periodiske rapport (se 

artikel 15.3), medmindre artikel 31 eller 32 finder anvendelse. 

 

Udbetalingen er betinget af, at den periodiske rapport godkendes. Godkendelsen af den 

periodiske rapport er ikke ensbetydende med en anerkendelse af, at oplysningerne i den 

overholder reglerne eller er autentiske, fuldstændige eller korrekte. 

 

Det beløb, der skal godtgøres som mellemliggende betaling, beregnes af medlemsstaten i 

følgende trin: 

 

Trin 1 – Anvendelse af refusionssatsen 

 

Trin 2 – Begrænsning til 90 % af det maksimale tilskudsbeløb  

 

16.3.1 Trin 1 – Anvendelse af refusionssatsen  

                                                 
13 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre 

 organer, finansiel forvaltning, regnskabsafslutning, sikkerhedsstillelse og brug af euroen (EUT L 255 af 

 28.8.2014, s. 18). 
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Refusionssatsen (se artikel 5.2) anvendes på de støtteberettigede omkostninger (faktiske 

omkostninger og omkostninger efter fast (se artikel 6)), som modtagerne har anmeldt (se 

artikel 15), og som er godkendt af medlemsstaten (se ovenfor) for den pågældende 

rapporteringsperiode. 

 

16.3.2 Trin 2 – Begrænsning til 90 % af det maksimale tilskudsbeløb 

 

Det samlede beløb for forfinansiering og mellemliggende betalinger må ikke overstige 90 % 

af det maksimale tilskudsbeløb, jf. artikel 5.1. Det maksimale beløb for den mellemliggende 

betaling beregnes som følger:  

 

{90 % af det maksimale tilskudsbeløb (se artikel 5.1)  

 

minus 

 

{forfinansiering og tidligere mellemliggende betalinger}}.] 

 

16.4 Udligning af saldoen – beløb – beregning  

 

Ved udligning af saldoen godtgøres den resterende del af de støtteberettigede omkostninger, 

som modtagerne 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 28).  

 

Hvis det samlede beløb for tidligere udbetalinger er mindre end det endelige tilskudsbeløb, 

udbetaler medlemsstaten restbeløbet senest 60 dage efter modtagelsen af den endelige rapport 

(se artikel 15.4), medmindre artikel 31 eller 32 finder anvendelse. 

 

Udbetalingen er betinget af, at den endelige rapport godkendes. Godkendelsen af den endelige 

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 medlemsstaten ved at trække det 

samlede beløb, der allerede er udbetalt i form af forfinansiering og eventuelle mellemliggende 

betalinger, fra det endelige tilskudsbeløb, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 5.3: 

 

{endeligt tilskudsbeløb (se artikel 5.3) 

 

minus 

 

{forfinansiering og eventuelle mellemliggende betalinger, der er foretaget}}. 

 

Hvis saldobeløbet er positivt, udbetales det til koordinatoren. 

 

Det beløb, der udbetales, kan dog uden modtagernes samtykke blive modregnet i eventuelle 

andre beløb, som en modtager skylder Kommissionen under EU's budget, op til det 
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maksimale EU-tilskud, der er angivet i det anslåede budget for den pågældende modtagers 

vedkommende (se bilag 2). 

 

Hvis saldobeløbet er negativt, inddrives det hos koordinatoren (se artikel 28).  

 

16.5 Meddelelse om skyldige beløb  

 

Når der foretages udbetalinger, underretter medlemsstaten formelt koordinatoren om det 

skyldige beløb med angivelse af, at der er tale om [MULIGHED ved projekter med flere 

rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: en mellemliggende betaling eller] 

udligning af saldoen.  

 

Ved udligning af saldoen specificeres det endelige tilskudsbeløb i meddelelsen. 

 

Ved nedsættelse af tilskuddet eller inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb vil der forud for 

meddelelsen blive gennemført en kontradiktorisk procedure, jf. artikel 27 og 28.  

 

16.6 Betalingsvaluta  

 

Ikke relevant  

 

16.7 Udbetaling til koordinatoren – fordeling af udbetalingen til modtagerne   

 

Skyldige beløb udbetales til koordinatoren.  

 

Ved udbetaling af skyldige beløb til koordinatoren frigøres medlemsstaten fra sin 

betalingsforpligtelse.  

 

Koordinatoren skal fordele det udbetalte beløb mellem modtagerne uden ubegrundet 

forsinkelse. 

 

16.8 Bankkonto til betalinger  

 

Alle betalinger indsættes på følgende bankkonto: 

  

Bankens navn: […]  

Kontohavers fulde navn: […]  

Fuldstændigt kontonummer (inkl. bankkoder): […]  

[IBAN-kode: […]]
14

 

 

16.9 Omkostninger ved betalingsoverførsler  

 

Omkostningerne ved betalingsoverførsler fordeles som følger:  

 

                                                 
14 BIC- eller SWIFT-koden bruges i lande, hvor der ikke anvendes IBAN-kode. 
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- medlemsstaten bærer de omkostninger ved betalingsoverførsler, der opkræves af dennes 

bank 

 

- modtageren bærer de omkostninger ved betalingsoverførsler, der opkræves af dennes bank 

 

- den part, der er skyld i, at en overførsel skal gentages, bærer alle omkostningerne i 

forbindelse hermed. 

 

16.10 Betalingsdato  

 

Betalinger fra medlemsstaten anses for at have fundet sted på den dato, hvor kontoen 

debiteres for beløbet.  

 

16.11 Konsekvenser ved manglende overholdelse 

 

16.11.1 Hvis medlemsstaten ikke betaler inden for betalingsfristerne (se ovenfor), finder 

bestemmelserne i artikel 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 

anvendelse.  

 

16.11.2 Ikke relevant 

 

ARTIKEL 17 – KONTROL, REVIEW, REVISION OG UNDERSØGELSER – 

UDVIDET ANVENDELSE AF RESULTATERNE 

 

17.1 Kontrol, review og revision foretaget af medlemsstaten og Kommissionen  

 

17.1.1 Medlemsstatens ret til at udføre kontrol 

 

Medlemsstaten kontrollerer, enten under gennemførelsen af projektet eller efterfølgende, at 

dette gennemføres korrekt, og at forpligtelserne overholdes i henhold til aftalen, og vurderer i 

den forbindelse projektleverancer og rapporter.  

 

Medlemsstaten kan desuden bede om yderligere oplysninger i overensstemmelse med 

artikel 12.  

 

Oplysningerne skal være korrekte, nøjagtige og fuldstændige og i det ønskede format, evt. 

elektronisk. 

 

17.1.2 Ret til at udføre review  

 

Ikke relevant 

 

17.1.3  Kommissionens ret til at gennemføre revision 
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I henhold til forordning nr. 1306/2013
15

 og i overensstemmelse med sine bestemmelser og 

procedurer kan Kommissionen udføre kontrol på stedet for at konstatere, om udgifterne er 

afholdt i overensstemmelse med EU-retten. 

 

17.2 Undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 

(OLAF)  

 

Ifølge forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013
16

 og (Euratom, EF) nr. 2185/96
17

 (og i 

overensstemmelse med deres bestemmelser og procedurer) kan Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) når som helst under gennemførelsen af projektet eller 

efterfølgende foretage undersøgelser, herunder kontroller og inspektioner på stedet, for at 

fastslå, om der i forbindelse med det støttede projekt er blevet begået svig, korruption eller 

anden ulovlig virksomhed, som berører EU's finansielle interesser.  

 

17.3 Kontroller og revisioner foretaget af Den Europæiske Revisionsret  

 

Ifølge artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og 

artikel 161 i finansforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012
18

 kan Den Europæiske 

Revisionsret når som helst under gennemførelsen af projektet eller efterfølgende foretage 

revisioner. 

 

Revisionsretten har ret til adgang med henblik på kontrol og revision. 

 

17.4 Kontrol, review, revision og undersøgelser i internationale organisationer  

 

Ikke relevant 

 

17.5 Konsekvenser af resultaterne af kontroller, review, revisioner og undersøgelser – 

udvidet anvendelse af resultaterne 

 

17.5.1 Resultater vedrørende dette tilskud 

 

Resultater af kontroller, revisioner eller undersøgelser udført i forbindelse med dette tilskud 

kan føre til afvisning af ikke-støtteberettigede omkostninger (se artikel 26), nedsættelse af 

                                                 
15  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 

352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 

(EUTL 347 af 20.12.2013, s. 549).  
16  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om 

undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 

1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1). 
17  Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/1996 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og 

inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod 

svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2). 
18  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 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 
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tilskudsbeløbet (se artikel 27), inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb (se artikel 28) eller 

en af de øvrige foranstaltninger, som er beskrevet i kapitel 6.   

 

Afvisning af omkostninger eller nedsættelse af tilskuddet efter udligning af saldoen medfører 

udbetaling af et ændret endeligt tilskudsbeløb (se artikel 5.4). 

 

Resultaterne af kontroller, revisioner eller undersøgelser kan føre til en anmodning om 

ændring af bilag 1 (se artikel 39).  

 

Derudover kan resultater af en OLAF-undersøgelse føre til strafferetlig forfølgning i henhold 

til national lovgivning. 

 

17.5.2 Resultater vedrørende andre tilskud  

 

Ikke relevant 

 

17.5.3 Procedure  

 

Ikke relevant 

 

17.6 Konsekvenser ved manglende overholdelse  

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, vil eventuelle 

utilstrækkeligt begrundede omkostninger ikke være støtteberettigede (se artikel 6) og blive 

afvist (se artikel 26).  

 

En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 

kapitel 6.  

 

ARTIKEL 18 – EVALUERING AF PROJEKTETS VIRKNING 

 

Ikke relevant 

 

AFSNIT 3 ANDRE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER  

 

ARTIKEL 18a – BETINGELSER FOR GENNEMFØRELSE AF 

OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD 

 

18a.1 Forpligtelser ved gennemførelse af oplysningskampagner og salgsfremstød 

 

Modtagerne skal overholde følgende betingelser ved gennemførelse af oplysningskampagner 

og salgsfremstød: 

 

(a) sikre, at foranstaltningerne er objektive, upartiske og ikke-diskriminerende 

 

(b) sikre, at foranstaltningerne også fremmer kendskabet til EU-projektet (se artikel 22) 

 

(c) ved angivelse af oprindelse af de pågældende produkter: 
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(i) sikre, at foranstaltningerne ikke er oprindelsesorienterede  

  

- sikre, at det vigtigste budskab er EU-orienteret (og ikke fokuseret på en 

bestemt oprindelse) og navnlig, at: 

 

- angivelsen af oprindelse supplerer det vigtigste EU-budskab 

 

- angivelsen af oprindelse ikke tilskynder forbrugerne til at købe 

indenlandske varer alene på grund af deres oprindelse, og at der også 

angives oplysninger om produktets særlige egenskaber 

 

- angivelsen af oprindelse indtager en sekundær plads (dvs. at den tekst eller 

det eller de symboler, der henviser til oprindelsen, er [MULIGHED 1 ved 

projekter, der vedrører oplysningskampagner og salgsfremstød i EU-

medlemsstater: mindre][MULIGHED 2 ved projekter, der vedrører 

oplysningskampagner og salgsfremstød i ikke-EU-medlemsstater: ikke 

mere] fremtrædende end den tekst eller det eller de symboler, der henviser 

til det vigtigste EU-budskab) 

 

- det vigtigste EU-budskab ikke tilsløres af materiale vedrørende oprindelse 

(som f.eks. billeder, farver, symboler osv.), og dette materiale er angivet i 

et adskilt felt 

 

(ii) sikre, at angivelsen af oprindelse henviser til det nationale niveau eller derover 

(dvs. henviser til et overnationalt område eller en medlemsstat, men ikke 

derunder) – medmindre angivelsen af oprindelse er en del af: 

 

- et fjernområdes grafiske symbol
19

 eller visuelt materiale forbundet dermed 

 

- en national kvalitetsordning med en oprindelse i sit navn 

 

- en oprindelse nævnt i navnet på et produkt, der er anerkendt i en af 

følgende EU-kvalitetsordninger: 

 

- beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) 

 

- beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller 

 

- garanteret traditionel specialitet (GTS)
20

 

                                                 
19  Se bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 179/2014 af 6. november 2013 om supplerende 

regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 for så vidt angår registret over 

erhvervsdrivende, støttebeløbet til afsætning af produkter uden for regionen, det grafiske symbol, fritagelse 

for importtold for visse kvægkategorier og finansiering af bestemte foranstaltninger med henblik på særlige 

foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder (EUT L 63 af 4.3.2014, s. 3). 
20  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 af 18. december 2013 om supplering af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 med hensyn til fastlæggelsen af EU-symboler for 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664
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(iii) angivelsen af oprindelse kun anbringes på visuelt materiale (dvs. ikke lyd) 

 

(d) ved anvendelse af varemærker:  

 

(i) sikre, at foranstaltningerne ikke er varemærkeorienterede 

 

(ii) bortset fra foranstaltninger vedrørende nationale kvalitetsordninger, som er 

registreret som varemærke, sikre, at anvendelsen af varemærker: 

 

- er begrænset til: 

 

- demonstrationer eller prøvesmagninger (på udstillinger, 

arrangementer for virksomheder, websteder eller salgssteder) 

og  

 

- trykt oplysnings- og reklamemateriale, der uddeles under 

sådanne demonstrationer og prøvesmagninger 

 

og 

 

- overholder følgende: 

 

- kun varemærker, der er omfattet af definitionen af varemærker i 

artikel 4 og 66 i forordning nr. 207/2009
21

 eller artikel 2 i direktiv 

2008/95/EF
22

, anvendes 

 

- anbringelsen af varemærkerne ikke svækker det vigtigste EU-

budskab og navnlig 

 

- anbringelsen af varemærkerne forbliver sekundær (dvs. i et 

mindre format end det vigtigste EU-budskab) 

 

- det vigtigste EU-budskab ikke tilsløres ved udstilling af 

materiale (såsom billeder, farver eller symboler), hvorpå der er 

anbragt varemærke 

 

- varemærkerne kun anbringes på visuelt materiale (dvs. ikke lyd)  

 

- alle medlemmer af modtagerens organisation har fået lige mulighed 

for at udstille deres varemærker, og varemærkerne anbringes samlet 

                                                                                                                                                         
beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og garanterede traditionelle 

specialiteter og med hensyn til visse regler om oprindelse, visse procedureregler og visse yderligere 

overgangsbestemmelser (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 17). 
21  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1). 
22  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299 af 8.11.2008, s. 25). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664
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og er lige synlige inden for et område, der er adskilt fra det, der er 

afsat til det vigtigste EU-budskab 

 

- varemærkerne vises på følgende måde: 

 

- på udstillinger, arrangementer for virksomheder eller 

udsalgssteder enten: 

 

- alle varemærker samlet i et banner placeret på forsiden af 

udstillingsstandens disk, hvor banneret ikke optager mere 

end 5 % af forsiden af udstillingsstandens disk (eller 

forholdsmæssigt mindre, hvis der er angivet mindre end fem 

varemærker)  

 

eller 

 

- individuelt, på en neutral og ensartet måde for hvert 

varemærke, på forsiden af udstillingsstandens disk, hvor 

banneret ikke optager mere end 5 % af forsiden af 

udstillingsstandens disk (eller forholdsmæssigt mindre, hvis 

der er angivet mindre end fem varemærker) 

 

- på websteder: alle varemærker samlet enten:  

 

- i et banner på bunden af websiden, hvor: 

  

- banneret ikke optager mere end 5 % af websidens 

samlede overflade (eller forholdsmæssigt mindre, hvis 

der er angivet mindre end fem varemærker) og 

 

- hvert enkelt varemærke skal være mindre end EU-logoet 

(se artikel 22) 

 

eller 

 

- på en særlig webside, særskilt fra hjemmesiden, på en 

neutral og ensartet måde for hvert varemærke 

 

- i trykt oplysnings- og reklamemateriale, der uddeles i 

forbindelse med demonstrationer eller prøvesmagninger: alle 

varemærker samlet i et banner nederst på siden, hvor banneret 

ikke optager mere end 5 % af sidens samlede overflade (eller 

forholdsmæssigt mindre, hvis der er angivet mindre end fem 

varemærker) 

 

(e) for sundhedsanprisninger (dvs. oplysninger om et produkts sundhedsmæssige 

virkninger):  
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(i) sikre, at sundhedsanprisningen [MULIGHED 1 ved projekter, der vedrører 

oplysningskampagner og salgsfremstød i EU-medlemsstater: er i 

overensstemmelse med bilaget til forordning 1924/2006
23

 eller godkendes af 

den nationale myndighed, som har ansvaret for folkesundheden i den 

medlemsstat, hvor foranstaltningen gennemføres][MULIGHED 2 ved 

projekter, der vedrører oplysningskampagner og salgsfremstød i ikke-EU-

medlemsstater: godkendes af den nationale myndighed, som har ansvaret for 

folkesundheden i det land, hvor foranstaltningen gennemføres.][.] 

 

(f) [MULIGHED 1 ved projekter, der vedrører oplysningskampagner og salgsfremstød 

i EU-medlemsstater: sikre, at oplysningskampagner og salgsfremstød vedrørende en 

national kvalitetsordning fokuserer på ordningen og ikke på individuelle produkter 

(dvs. at individuelle produkter kun bruges til at illustrere ordningen og anføres som et 

underordnet budskab, som ikke svækker det vigtigste EU-budskab) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18a.2 Konsekvenser ved manglende overholdelse 

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan tilskuddet 

blive nedsat (se artikel 27). 

 

Det kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6. 

 

 

ARTIKEL 19 – ALLEREDE EKSISTERENDE RETTIGHEDER OG EJENDOMSRET 

TIL RESULTATERNE (HERUNDER INTELLEKTUELLE OG 

INDUSTRIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER)  
 

19.1 Allerede eksisterende rettigheder og adgangsrettigheder til allerede eksisterende 

rettigheder 

 

Når der forud for aftalen eksisterer industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder 

(herunder tredjeparters rettigheder), opstiller modtagerne en liste over disse allerede 

eksisterende industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder, der præciserer ejeren og 

eventuelle personer, der har brugsret. 

 

Koordinatoren skal – før projektet iværksættes – indsende denne liste til medlemsstaten. 

 

Hver enkelt modtager skal give de øvrige modtagere adgang til eventuelle allerede 

eksisterende industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder, som er nødvendige for at 

gennemføre projektet og overholde forpligtelserne i henhold til aftalen. 

 

19.2 Ejendomsret til resultaterne og brugsrettigheder  

 

                                                 
23  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og 

sundhedsanprisninger af fødevarer. (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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Resultaterne af projektet (herunder rapporter og andre dokumenter vedrørende projektet) ejes 

af modtagerne.  

 

Modtagerne skal give Kommissionen ret til at bruge resultaterne til 

kommunikationsaktiviteter i henhold til artikel 22. 

 

19.3 Konsekvenser ved manglende overholdelse 

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan tilskuddet 

blive nedsat (se artikel 27).  

 

Det kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6. 

 

ARTIKEL 20 – INTERESSEKONFLIKTER  

 

20.1 Forpligtelse til at undgå interessekonflikter 

 

Modtagerne 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"). 

 

Modtagerne skal omgående underrette medlemsstaten 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.  

 

Medlemsstaten kan verificere, om de trufne forholdsregler er passende, og kræve, at der tages 

yderligere skridt inden en fastsat tidsfrist. 

 

20.2 Konsekvenser ved manglende overholdelse  

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan tilskuddet 

blive nedsat (se artikel 27), og aftalen eller modtagerens deltagelse kan blive ophævet (se 

artikel 34). 

 

En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 

kapitel 6. 

 

ARTIKEL 21 – TAVSHEDSPLIGT 

 

21.1 Generel tavshedspligt 

 

Under gennemførelsen af projektet og i tre år udligning af saldoen, skal parterne 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 for at gennemføre aftalen.  
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Tavshedspligten gælder ikke længere, 

 

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

 

(b) hvis oplysningerne bliver generelt og offentligt tilgængelige, uden at der derved 

brydes nogen tavshedspligt, 

 

(c) hvis videregivelse af de fortrolige oplysninger kræves ifølge EU-lovgivningen eller 

nationale love. 

 

21.2 Konsekvenser ved manglende overholdelse 

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan tilskuddet 

blive nedsat (se artikel 27).  

 

En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 

kapitel 6. 

 

ARTIKEL 22 – FREMME AF KENDSKABET TIL PROJEKTET – EU-

FINANSIERINGENS SYNLIGHED 

 

22.1 Modtagernes kommunikationsinitiativer 

 

22.1.1 Generel forpligtelse til at udbrede kendskabet til projektet og dets resultater 

 

Modtagerne skal udbrede kendskabet til projektet og dets resultater. 

 

22.1.2 Information om EU-finansiering – forpligtelse og ret til at benytte EU-symbolet – 

forpligtelse og ret til at bruge "Enjoy it's from Europe!"-sloganet 

 

22.1.2.1 Alt oplysnings- og reklamemateriale, der anvendes, skal bære EU-symbolet og 

følgende ledsagende tekst på målmarkedets/målmarkedernes sprog: 

 

 
 

Hvis EU-symbolet vises sammen med andre modtageres logo, skal EU-symbolet have en 

passende størrelse og placering.  

 

For visuelle medier skal symbolet og teksten være klart synlige i starten, midten og slutningen 

af meddelelsen.  For lydmedier skal det kunne høres klart i slutningen af meddelelsen. 

 

Modtagerne må, for at kunne overholde deres forpligtelser i henhold til denne artikel, anvende 

EU-symbolet uden forudgående tilladelse fra Kommissionen. 

 

Dette giver dog ikke modtagerne eneret til brug af symbolet.  
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Desuden må de ikke tilegne sig EU-symbolet eller noget lignende varemærke eller logo ved 

hjælp af registrering eller andre tiltag.  

 

22.1.2.2 Alt visuelt oplysnings- og reklamemateriale skal bære "Enjoy, it’s from Europe!"-

sloganet: 

 
 

som skal være 

 

- på engelsk, men det er muligt at oversætte teksten i en fodnote ("Værsgo, det' 

europæisk") 

 

- lodret 

 

- i farve (orange = 8-M74-Y90-K0) eller i sort/hvid (orange erstattet med blå K100 og 

blå med grå K60) 

 

- i en størrelse, der står i forhold til det materiale, det er placeret på. 

 

Afhængigt af kampagnens tema kan sloganet ledsages af en af følgende tekstlinjer. 

 
Tema Tekst 

Miljø Den Europæiske Union støtter kampagner til fremme af respekt for 

miljøet 

Kvalitet og 

fødevaresikkerhed 

Den Europæiske Union støtter kampagner til fremme af 

landbrugsprodukter af høj kvalitet 

Sundhed Den Europæiske Union støtter kampagner til fremme af en sund 

livsstil  

Diversitet Den Europæiske Union støtter kampagner til fremme af et varieret 

udbud af landbrugsprodukter 

Tradition Den Europæiske Union støtter kampagner til fremme af 

landbrugstraditioner 

 

Sloganet må ikke erstatte EU-symbolet (eller den ledsagende tekst, se ovenfor).  

 

22.1.3 Ansvarsfraskrivelse for Kommissionen 
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Alt visuelt oplysnings- og reklamemateriale, der anvendes – bortset fra små reklamegaver 

(f.eks. små gadgets som f.eks. kuglepenne) og små annoncer (f.eks. webbannere) – skal 

indeholde følgende ansvarsfraskrivelse: 
 

"Indholdet i denne salgskampagne afspejler kun forfatterens holdning og er alene dennes ansvar. 

Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, informationen deri måtte blive brugt på." 

 

På websteder skal denne ansvarsfraskrivelse angives i den juridiske meddelelse. For konti på 

sociale medier skal den angives i præsentationsafsnittet om din konto. 

 

22.2 Kommunikationsaktiviteter 

 

22.2.1 Ret til at anvende modtagernes materiale, dokumenter og oplysninger 

 

Kommissionen må anvende oplysninger vedrørende projektet, dokumenter, herunder navnlig 

resuméer til offentliggørelse samt offentlige projektleverancer, og ethvert andet materiale 

såsom billeder og audiovisuelt materiale, som den får udleveret af en af modtagerne (også i 

elektronisk form).  

 

Dette ændrer ikke tavshedspligten i artikel 21, som stadig gælder. 

 

Retten til at anvende en modtagers materiale, dokumenter og oplysninger omfatter: 

 

(a) brug til eget formål (særligt for at stille dem til rådighed for personer, der arbejder 

for Kommissionen 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 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
24

, uden ret til gengivelse eller udnyttelse 

                                                 
24  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-

Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). 
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(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 Kommissionens kommunikations- og publiceringsaktiviteter. 

 

Hvis anvendelsesretten er underlagt en tredjeparts rettigheder (herunder modtagerens 

personales rettigheder), skal modtageren sikre sig, at anvendelsesretten er i overensstemmelse 

med forpligtelserne i henhold til denne aftale (særligt ved at få den nødvendige godkendelse 

fra den pågældende tredjepart). 

 

Hvis det er relevant (og hvis modtagerne tilvejebringer oplysningerne), indsætter 

Kommissionen følgende informationer:  

 
"© – [år] – [navnet på ejeren af ophavsretten]. Alle rettigheder forbeholdes. Licenseret til Europa-

Kommissionen på betingelser.". 
 

22.3 Konsekvenser ved manglende overholdelse 

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til denne artikel, kan tilskuddet 

blive nedsat (se artikel 27).  

 

En sådan misligholdelse kan desuden medføre de øvrige foranstaltninger, der er beskrevet i 

kapitel 6.  

 

ARTIKEL 23 – BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER  

 

23.1 Kommissionen og medlemsstatens behandling af personoplysninger  

 

Personoplysninger relateret til aftalen behandles af Kommissionen i overensstemmelse med 

forordning nr. 45/2001
25

 og med den gældende EU-lovgivning om databeskyttelse (herunder 

krav vedrørende tilladelser og meddelelser). 

 

Personoplysninger relateret til aftalen behandles af medlemsstaten i overensstemmelse med 

den nationale lovgivning om databeskyttelse (herunder krav vedrørende tilladelser og 

meddelelser). 

 

23.2 Modtagernes behandling af personoplysninger  

 

                                                 
25  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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Modtagerne skal behandle personoplysninger i henhold til aftalen i overensstemmelse med 

gældende EU-lovgivning og nationale love om databeskyttelse (herunder krav vedrørende 

tilladelser og meddelelser). 

 

Modtagerne må kun give deres personale adgang til data, der er strengt nødvendige for 

gennemførelsen, forvaltningen og overvågningen af aftalen.  

 

Modtagerne skal informere det personale, hvis personoplysninger indsamles og behandles af 

medlemsstaten eller Kommissionen, om dette.  

 

23.3 Konsekvenser ved manglende overholdelse 

 

Hvis en modtager misligholder sine forpligtelser i henhold til artikel 23.2, kan medlemsstaten 

gennemføre de foranstaltninger, der er beskrevet i kapitel 6. 

 

ARTIKEL 24 – OVERDRAGELSE AF KRAV MOD ORGANET 

 

Ikke relevant 

 

KAPITEL 5 FORDELING AF MODTAGERNES ROLLER OG 

ANSVARSOMRÅDER  

 

KAPITEL 25 – FORDELING AF MODTAGERNES ROLLER OG 

ANSVARSOMRÅDER  

 

25.1 Rolle og ansvarsområder i forhold til medlemsstaten  

 

Modtagerne har det fulde ansvar for at gennemføre projektet og overholde aftalen.  

 

Modtagerne er i fællesskab ansvarlige for den tekniske gennemførelse af projektet som 

beskrevet i bilag 1. Hvis en modtager ikke opfylder sin forpligtelse til at gennemføre sin del af 

projektet, er de øvrige modtagere ansvarlige for at gennemføre denne del (uden derved at 

blive berettigede til yderligere EU-støtte), medmindre medlemsstaten udtrykkeligt fritager 

dem for denne forpligtelse.  

 

Den enkelte modtagers økonomiske ansvar er underlagt artikel 28, 29 og 30.  

 

25.2 Intern fordeling af roller og ansvarsområder  

 

Modtagernes interne roller og ansvarsområder er opdelt på følgende måde: 

 

(a) Hver enkelt modtager skal: 

 

(i) sørge for at ajourføre de oplysninger, der opbevares i modtagerregistret på 

deltagerportalen (se artikel 12) 

 

(ii) straks informere koordinatoren om begivenheder eller omstændigheder, der med 

sandsynlighed vil påvirke projektet betydeligt eller forsinke det (se artikel 12) 
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(iii) i god tid aflevere følgende til koordinatoren:  

 

- en eller flere individuelle udgiftsopgørelser vedrørende sig selv og en eller 

flere attester vedrørende udgiftsopgørelsen/udgiftsopgørelserne eller kopier af 

de relevante fakturaer og støttedokumenter, hvor det er relevant (se artikel 15)  

 

- de data, der er nødvendige for at udarbejde den eller de tekniske rapporter (se 

artikel 15) 

 

- eventuel anden dokumentation eller information, som medlemsstaten kræver i 

henhold til aftalen, medmindre modtageren ifølge aftalen skal indsende denne 

information direkte. 

 

(b) Koordinatoren skal: 

 

(i) overvåge, at projektet gennemføres korrekt (se artikel 7) 

 

(ii) agere som formidler af al kommunikation mellem modtagerne og medlemsstaten 

og navnlig give medlemsstaten den information, der er beskrevet i artikel 12), 

medmindre andet er fastlagt i aftalen  

 

(iii) anmode om og gennemgå eventuel dokumentation eller information, som 

medlemsstaten kræver, og kontrollere, at den er fuldstændig og korrekt, inden 

den videregives til medlemsstaten  

 

(iv) aflevere projektleverancer og rapport(er) til medlemsstaten (se artikel 14 og 15)  

 

(v) sikre, at alle betalinger til de øvrige modtagere foretages uden ubegrundet 

forsinkelse (se artikel 16).  

 

Koordinatoren kan indgive en ansøgning om en forfinansieringsbetaling til 

medlemsstaten (se artikel 16.2). 

 

Koordinatoren må ikke give nogen af ovennævnte opgaver i underentreprise. 

 

25.3 Interne aftaler mellem modtagere – konsortieaftaler 

  

Modtagerne skal indgå interne aftaler om driften og koordineringen af projektet for at sikre, at 

det gennemføres korrekt. Disse interne aftaler skal formuleres i en skriftlig "konsortieaftale" 

mellem modtagerne, som kan omfatte:  

 

- konsortiets interne organisation 

 

- fordeling af EU-støtten 

 

- supplerende regler om rettigheder og forpligtelser med hensyn til allerede eksisterende 

rettigheder og resultater 8se artikel 19) 
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- bilæggelse af interne tvister  

 

- aftaler mellem modtagerne om ansvar, godtgørelse og fortrolighed. 

 

Konsortieaftalen må ikke indeholde nogen bestemmelser, der er i modstrid med aftalen.  

 

 

KAPITEL 6 AFVISNING AF OMKOSTNINGER – NEDSÆTTELSE AF 

TILSKUDDET – INDDRIVELSE – SANKTIONER – ERSTATNING – 

SUSPENSION – OPHÆVELSE – FORCE MAJEURE  

 

AFSNIT 1 AFVISNING AF OMKOSTNINGER – NEDSÆTTELSE AF TILSKUDDET 

– INDDRIVELSE – SANKTIONER 

 

ARTIKEL 26 – AFVISNING AF IKKE-STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER   

 

26.1 Betingelser  

 

Medlemsstaten – [MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder og 

mellemliggende betalinger: afviser, enten ved en mellemliggende betaling,] ved udligning 

af saldoen eller efterfølgende, enhver ikke-støtteberettiget udgift (se artikel 6), især som 

følge af kontroller, revisioner eller undersøgelser (se artikel 17). 

 

26.2 Ikke-støtteberettigede omkostninger, som vil blive afvist – beregning – procedure 

 

Ikke-støtteberettigede omkostninger bliver afvist fuldstændigt. 

 

Hvis afvisningen af omkostningerne ikke fører til inddrivelse (se artikel 28), underretter 

medlemsstaten formelt koordinatoren eller den pågældende modtager om afvisningen af 

omkostningerne, de pågældende beløb og begrundelsen for afvisningen (sammen med 

meddelelsen om de skyldige beløb, hvis det er relevant (se artikel 16.5)). Koordinatoren eller 

den pågældende modtager kan inden for 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen formelt 

underrette medlemsstaten om sin uenighed og begrundelsen for denne.  

 

Hvis afvisningen af omkostningerne fører til inddrivelse, følger medlemsstaten den 

kontradiktoriske procedure med en forhåndsmeddelelse, jf. artikel 28.  

 

26.3 Virkninger 

 

Hvis medlemsstaten afviser omkostninger i forbindelse med [MULIGHED ved projekter med 

flere rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: en mellemliggende betaling 

eller] udligning af saldoen, trækker den de afviste omkostninger fra de samlede anmeldte 

støtteberettigede omkostninger ved projektet i den [periodiske sammenfattende 

udgiftsopgørelse eller] endelige sammenfattende udgiftsopgørelse (se artikel 15.3 og 15.4). 

Medlemsstaten beregner derefter den [mellemliggende betaling eller] udligningsbeløbet som 

angivet i artikel 16.3 eller 16.4. 
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[MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: 

Hvis medlemsstaten – efter en mellemliggende betaling, men inden udligning af saldoen – 

afviser omkostninger, der er anmeldt i en periodisk sammenfattende udgiftsopgørelse, trækker 

den disse omkostninger fra de samlede anmeldte støtteberettigede omkostninger for projektet i 

den efterfølgende periodiske sammenfattende udgiftsopgørelse eller i endelige 

sammenfattende udgiftsopgørelse. Medlemsstaten beregner derefter den mellemliggende 

betaling eller udligningsbeløbet som angivet i artikel 16.3 eller 16.4.]    

 

Hvis medlemsstaten afviser omkostninger efter udligning af saldoen, trækker den det afviste 

beløb fra de samlede støtteberettigede omkostninger, modtageren har anmeldt, i den endelige 

sammenfattende udgiftsopgørelse Derefter beregner den det reviderede endelige tilskudsbeløb 

som fastsat i artikel 5.4.  

 

ARTIKEL 27 – NEDSÆTTELSE AF TILSKUDDET 

 

27.1 Betingelser 

 

Medlemsstaten kan – ved udligning af saldoen eller efterfølgende – nedsætte det maksimale 

tilskudsbeløb (se artikel 5.1), hvis en modtager (eller en fysisk person, som har fuldmagt til at 

repræsentere denne eller træffe beslutninger på dennes vegne) har begået væsentlige fejl, 

uregelmæssigheder eller svig eller alvorlig misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen 

eller under tildelingsproceduren (herunder ukorrekt gennemførelse af projektet, afgivelse af 

urigtige oplysninger, manglende indsendelse af krævede oplysninger, brud på etiske 

principper).  

 

27.2 Beløb, der skal nedsættes – beregning – procedure 

 

Nedsættelsens størrelse vil afspejle, hvor alvorlig fejlene, uregelmæssighederne eller sviget 

eller misligholdelsen af forpligtelserne har været.  

 

Inden nedsættelsen af tilskuddet fremsender medlemsstaten formelt en "forhåndsmeddelelse" 

til koordinatoren eller den pågældende modtager, hvor den  

 

- informerer om sin hensigt om at nedsætte tilskuddet, om størrelsen af nedsættelsen og 

om begrundelsen for nedsættelsen og 

 

- opfordrer modtageren til at indsende sine bemærkninger senest 30 dage efter 

modtagelse af meddelelsen.  

 

Hvis medlemsstaten ikke modtager nogen bemærkninger eller beslutter at gennemføre 

nedsættelsen på trods af de indsendte bemærkninger, fremsender den formelt en bekræftelse 

af nedsættelsen (sammen med anmeldelsen af skyldige beløb, hvis det er relevant se 

artikel 16). 

 

27.3 Virkninger  
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Hvis medlemsstaten nedsætter tilskuddet ved udligning af saldoen, beregner den det nedsatte 

tilskudsbeløb for projektet og fastsætter derefter det saldobeløb, der skal udlignes (se 

artikel 5.3.4 og 16.4). 

 

Hvis medlemsstaten nedsætter tilskuddet efter udligning af saldoen, beregner den det 

reviderede endelige tilskudsbeløb for projektet (se artikel 5.4). Hvis det reviderede endelige 

tilskudsbeløb er lavere end det oprindelige endelige tilskudsbeløb (se artikel 5.3), vil 

medlemsstaten inddrive forskellen (se artikel 28).  

 

ARTIKEL 28 – INDDRIVELSE AF IKKE-STØTTEBERETTIGEDE BELØB  

 

28.1 Beløb, der skal inddrives – beregning – procedure 

 

Medlemsstaten kræver ved udligning af saldoen eller efterfølgende eventuelle beløb, der er 

blevet udbetalt, men ikke er støtteberettigede ifølge aftalen, tilbage.  

 

Koordinatoren har det fulde ansvar for at betale konsortiets gæld (i henhold til aftalen), selv 

om denne ikke har været den endelige modtager af disse beløb.  

 

[MULIGHED 1, hvis medlemsstaten kræver "ubetinget solidarisk hæftelse" for andre 

modtagere: Endvidere hæfter modtagerne (herunder koordinatoren) solidarisk for betaling af 

eventuel udestående gæld i henhold til aftalen (som konsortiet eller en modtager skylder, 

herunder morarenter) – op til det maksimale tilskudsbeløb angivet i artikel 5.1.] 

[MULIGHED 2, hvis medlemsstaten kræver "ubetinget solidarisk hæftelse" for andre 

modtagere (med individuelle lofter): Endvidere hæfter modtagerne (herunder koordinatoren) 

solidarisk for betaling af eventuel udestående gæld i henhold til aftalen (som konsortiet eller 

en modtager skylder, herunder morarenter) – op til det maksimale EU-bidrag angivet for hver 

modtager i budgetoverslaget (som senest ændret, se bilag 2).] [MULIGHED 3, hvis 

medlemsstaten accepterer individuelt økonomisk ansvar: De andre modtageres økonomiske 

ansvar i forbindelse med inddrivelse er begrænset til den enkelte modtagers egen gæld.]  

 

28.1.1 Inddrivelse ved udligning af saldoen 

 

Hvis udligning af saldoen indebærer inddrivelse af et beløb (se artikel 16.4), fremsender 

medlemsstaten formelt en "forhåndsmeddelelse" til koordinatoren, hvor den:  

 

- informerer modtageren om sin hensigt om at inddrive det skyldige beløb, om 

størrelsen på det skyldige beløb og om begrundelsen for inddrivelsen 

 

- og opfordrer koordinatoren til at indsende sine bemærkninger senest 30 dage efter 

modtagelsen af meddelelsen.  

 

Hvis medlemsstaten ikke modtager nogen bemærkninger eller beslutter at gennemføre 

inddrivelsen på trods af de indsendte bemærkninger, bekræfter den inddrivelsen og 

fremsender formelt en debetnota til koordinatoren med betingelser og betalingsdato (samtidig 

med meddelelsen om skyldige beløb (se artikel 16.5)). 
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Hvis betaling ikke har fundet sted inden udløbet af den frist, som er angivet i debetnotaen, 

inddriver medlemsstaten det skyldige beløb:  

  

(a) ved uden koordinatorens samtykke at modregne det i eventuelle beløb, som 

Kommissionen skylder koordinatoren (fra EU's budget) 

 

(b) ved at udnytte den finansielle garanti (se artikel 16.2) 

 

(c) [MULIGHED 1, hvis medlemsstaten kræver "ubetinget solidarisk hæftelse" for 

andre modtagere: ved at bestemme, at de andre modtagere hæfter solidarisk op til det 

maksimale tilskudsbeløb angivet i artikel 5.1] [MULIGHED 2, hvis medlemsstaten 

kræver "begrænset solidarisk hæftelse" for andre modtagere (med individuelle 

lofter): ved at bestemme, at de andre modtagere hæfter solidarisk op til det 

maksimale EU-bidrag angivet for hver modtager i budgetoverslaget (som senest 

ændret, se bilag 2)] [MULIGHED 3, hvis medlemsstaten accepterer individuelt 

økonomisk ansvar: ikke relevant] 

 

(d) ved at tage retlige skridt (se artikel 41). 

 

Hvis betalingen ikke finder sted inden datoen i debetnotaen, bliver det beløb, der skal 

inddrives (se ovenfor), pålagt morarenter fra dagen efter betalingsdatoen i debetnotaen og til 

og med den dato, hvor medlemsstaten modtager fuldstændig betaling af beløbet. 

 

Morarenter til den sats, som Den Europæiske Centralbank (ECB) anvender i forbindelse med 

sine vigtigste refinansieringstransaktioner i euro ("referencesatsen") som offentliggjort i Den 

Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, der er gældende på den første dag i den måned, hvor 

betalingsfristen udløber, forhøjet med tre og et halvt procentpoint.  

 

Delvise betalinger bliver først trukket fra omkostninger, gebyrer og morarenter og derefter fra 

hovedstolen. 

 

Bankgebyrer, som er påløbet under inddrivelsesprocessen, skal betales af modtageren, 

medmindre direktiv 2007/64/EF gælder. 

 

28.1.2 Inddrivelse efter udligning af saldoen  

 

Hvis medlemsstaten – efter udligning af saldoen – reviderer det endelige tilskudsbeløb for 

projektet (se artikel 5.4), som følge af afvisning af omkostninger eller nedsættelse af 

tilskuddet, og det reviderede endelige tilskudsbeløb er lavere end det endelige tilskudsbeløb 

(se artikel 5.3), vil medlemsstaten: 

 

- hvis afvisningen eller nedsættelsen ikke vedrører en specifik modtager: opkræve 

differencen af koordinatoren (selv om denne ikke var den endelige modtager af det 

pågældende beløb) 

 

eller 

  

- ellers: opkræve differencen af den pågældende modtager.   



Tilskudsaftalenr.: [indsæt nummer] [indsæt akronym] [indsæt reference på indkaldelse]] 

 

Modeltilskudsaftale: Simple Agri Promo MGA – Multi: V2.0 – 16. januar 2018 

 

51 
 

 

 

 

Medlemsstaten fremsender formelt en forhåndsmeddelelse til koordinatoren eller den 

pågældende modtager, hvor den: 

 

- informerer om sin hensigt om at inddrive det skyldige beløb, om størrelsen på det 

skyldige beløb og om begrundelsen for inddrivelsen 

 

- opfordrer til at indsende sine bemærkninger senest 30 dage efter modtagelse af 

meddelelsen.  

 

Hvis medlemsstaten ikke modtager nogen bemærkninger eller beslutter at gennemføre 

inddrivelsen på trods af de indsendte bemærkninger, bekræfter den inddrivelsen og 

fremsender formelt en debetnota til koordinatoren eller den pågældende modtager. Denne 

nota specificerer desuden vilkårene og datoen for betaling.  

 

Hvis betaling ikke har fundet sted inden udløbet af den frist, som er angivet i debetnotaen, 

inddriver medlemsstaten det skyldige beløb:  

 

(a) ved uden koordinatorens eller modtagerens samtykke at modregne det i eventuelle 

beløb, som Kommissionen skylder koordinatoren eller modtageren (fra EU's budget). 

 

(b) [MULIGHED 1, hvis medlemsstaten kræver "ubetinget solidarisk hæftelse" for 

andre modtagere: ved at bestemme, at de andre modtagere hæfter solidarisk op til det 

maksimale tilskudsbeløb angivet i artikel 5.1] [MULIGHED 2, hvis medlemsstaten 

kræver "begrænset solidarisk hæftelse" for andre modtagere (med individuelle 

lofter): ved at bestemme, at de andre modtagere hæfter solidarisk op til det 

maksimale EU-bidrag angivet for hver modtager i budgetoverslaget (som senest 

ændret, se bilag 2)] [MULIGHED 3, hvis medlemsstaten accepterer individuelt 

økonomisk ansvar: ikke relevant]  

 

(c) ved at tage retlige skridt (se artikel 41). 

 

Hvis betalingen ikke finder sted inden datoen i debetnotaen, bliver det beløb, der skal 

inddrives (se ovenfor), pålagt morarenter med den sats, der er fastsat i artikel 28.1.1, fra 

dagen efter betalingsdatoen i debetnotaen og til og med den dato, hvor medlemsstaten 

modtager fuld betaling af beløbet. 

 

Delvise betalinger bliver først trukket fra omkostninger, gebyrer og morarenter og derefter fra 

hovedstolen. 

 

Bankgebyrer, som er påløbet under inddrivelsesprocessen, skal betales af modtageren, 

medmindre direktiv 2007/64/EF gælder. 

 

ARTIKEL 29 – ADMINISTRATIVE SANKTIONER 

 

29.1 Betingelser 
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I henhold til artikel 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/1829 pålægger 

medlemsstaten administrative sanktioner, hvis en modtager:  

 

(a) har begået uregelmæssigheder eller  

 

(b) er fundet skyldig i grov misligholdelse af sine forpligtelser i udvælgelsen af projekter 

eller deres gennemførelse i henhold til aftalen. 

 

Modtageren er ansvarlig for at betale de økonomiske sanktioner, denne pålægges.  

 

29.2 Varighed – sanktionsbeløb – beregning 

 

I tilfælde af uregelmæssigheder betaler modtageren det dobbelte af forskellen mellem det 

beløb, der oprindeligt er udbetalt eller anmodet om, og det beløb, som faktisk skal betales. 

 

I tilfælde af en alvorlig forseelse, navnlig gentagelse af de uregelmæssigheder, der er 

omhandlet i artikel 29.1, litra (a), eller hvis modtageren er fundet skyldig i grov 

misligholdelse af sine forpligtelser i udvælgelsen af projekter eller deres gennemførelse i 

henhold til aftalen som omhandlet i artikel 29.1, litra (b), skal modtageren udelukkes fra retten 

til at deltage i oplysningskampagner og salgsfremstød i en periode på tre år fra den dato, hvor 

overtrædelsen konstateres. 

 

29.3 Procedure 

 

Inden medlemsstaten pålægger en sanktion, meddeler den formelt modtageren dette og 

 

- informerer modtageren om sin hensigt om at pålægge en sanktion, om varigheden eller 

beløbets størrelse og om begrundelsen for sanktionen 

 

- opfordrer modtageren til at indsende sine bemærkninger inden 30 dage.  

 

Hvis medlemsstaten ikke modtager nogen bemærkninger eller beslutter at pålægge sanktionen 

på trods af de indsendte bemærkninger, fremsender den formelt en bekræftelse af sanktionen 

til modtageren og fratrækker – i tilfælde af økonomiske sanktioner – sanktionen i udligningen 

af saldoen eller fremsender formelt en debetnota, som specificerer det beløb, der skal 

inddrives, betingelserne og betalingsdatoen. 

 

Hvis betaling ikke har fundet sted inden udløbet af den frist, som er angivet i debetnotaen, kan 

medlemsstaten inddrive det skyldige beløb:  

 

(a) ved uden modtagerens samtykke at modregne det i eventuelle beløb, som 

Kommissionen skylder modtageren (fra EU's budget) 

 

(b) ved at tage retlige skridt (se artikel 41). 

 

Hvis betalingen ikke finder sted inden datoen i debetnotaen, bliver det beløb, der skal 

inddrives (se ovenfor), pålagt morarenter med den sats, der er fastsat i artikel 28.1.1, fra 
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dagen efter betalingsdatoen i debetnotaen og til og med den dato, hvor medlemsstaten 

modtager fuld betaling af beløbet. 

 

Delvise betalinger bliver først trukket fra omkostninger, gebyrer og morarenter og derefter fra 

hovedstolen. 

 

Bankgebyrer, som er påløbet under inddrivelsesprocessen, skal betales af modtageren, 

medmindre direktiv 2007/64/EF gælder. 

  

AFSNIT 2 ANSVAR FOR SKADER 

 

ARTIKEL 30 – ANSVAR FOR SKADER  

 

30.1 Medlemsstatens og Kommissionens ansvar 

 

Medlemsstaten og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader forvoldt på 

modtagerne eller tredjepart som følge af gennemførelsen af aftalen, heller ikke for grov 

uagtsomhed. 

 

Medlemsstaten og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader forvoldt af 

nogen af modtagerne eller en tredjepart, der er involveret i projektet, som følge af 

gennemførelsen af aftalen. 

 

30.2 Modtagernes ansvar 

 

30.2.1 Betingelser 

 

Medmindre der er tale om force majeure (se artikel 35), skal modtagerne yde medlemsstaten 

kompensation for skader forvoldt på denne i forbindelse med gennemførelsen af projektet, 

eller fordi projektet ikke er blevet gennemført i fuld overensstemmelse med aftalen.  

 

Modtageren er ansvarlig for at betale skadeserstatning, der pålægges denne. 

 

30.2.2 Skadeserstatningsbeløbet – beregning 

 

Det beløb, medlemsstaten kan inddrive hos en modtager, svarer til den skade, som denne har 

forvoldt. 

 

30.2.3 Procedure  

 

Inden medlemsstaten inddriver skadeserstatningsbeløb, meddeler den formelt den pågældende 

modtager dette og 

 

- informerer om sin hensigt om at inddrive skadeserstatning og om begrundelsen for 

inddrivelsen og 

 

- opfordrer til at indsende sine bemærkninger inden 30 dage.  
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Hvis medlemsstaten ikke modtager nogen bemærkninger eller beslutter at inddrive 

skadeserstatning på trods af de indsendte bemærkninger, fremsender den formelt en 

bekræftelse af kravet om skadeserstatning og en debetnota, som specificerer det beløb, der 

skal inddrives, betingelserne og betalingsdatoen. 

 

Hvis betaling ikke har fundet sted inden udløbet af den frist, som er angivet i debetnotaen, kan 

medlemsstaten inddrive det skyldige beløb:  

 

(a) ved uden modtagerens samtykke at modregne det i eventuelle beløb, som 

Kommissionen skylder modtageren (fra EU's budget) 

 

(b) ved at tage retlige skridt (se artikel 41).  

 

Hvis betalingen ikke finder sted inden datoen i debetnotaen, bliver det beløb, der skal 

inddrives (se ovenfor), pålagt morarenter med den sats, der er fastsat i artikel 28.1.1, fra 

dagen efter betalingsdatoen i debetnotaen og til og med den dato, hvor medlemsstaten 

modtager fuld betaling af beløbet. 

 

Delvise betalinger bliver først trukket fra omkostninger, gebyrer og morarenter og derefter fra 

hovedstolen. 

 

Bankgebyrer, som er påløbet under inddrivelsesprocessen, skal betales af modtageren, 

medmindre direktiv 2007/64/EF gælder. 

 

AFSNIT 3 SUSPENSION OG OPHÆVELSE 

 

ARTIKEL 31 – SUSPENSION AF BETALINGSFRIST  

 

31.1 Betingelser 

 

Medlemsstaten kan til enhver tid suspendere betalingsfristen (se artikel 16.2 og 16.4), hvis en 

anmodning om betaling (se artikel 15) ikke kan godkendes, fordi  

 

(a) den ikke overholder bestemmelserne i aftalen (se artikel 15)  

 

(b) fordi den eller de tekniske eller økonomiske rapporter ikke er blevet indsendt 

eller er ufuldstændige, eller fordi der er behov for yderligere oplysninger, eller 

 

(c) der er tvivl om støtteberettigelsen af de omkostninger, som er angivet i 

udgiftsopgørelsen, og det derfor er nødvendigt med yderligere kontroller, 

revisioner eller undersøgelser. 

 

31.2 Procedure 

 

Medlemsstaten underretter formelt koordinatoren om suspensionen og begrundelsen for den.  

 

Suspensionen får virkning den dag, meddelelsen sendes af medlemsstaten (se artikel 36).  
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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 koordinatoren spørge medlemsstaten, 

om den skal fortsætte.  

 

Hvis betalingsfristen er blevet suspenderet på grund af den eller de tekniske og økonomiske 

rapporters manglende overholdelse af bestemmelserne i artikel 15, og den reviderede rapport 

eller erklæring ikke er blevet indsendt eller er indsendt, men blevet afvist, kan medlemsstaten 

ligeledes ophæve aftalen eller modtagerens deltagelse (se artikel 34.3.1, punkt (i)). 

 

ARTIKEL 32 – SUSPENSION AF BETALINGER  

 

32.1 Betingelser  

 

Medlemsstaten kan til enhver tid helt eller delvist suspendere forfinansieringsbetalingen 

[MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: 

og mellemliggende betalinger] for en eller flere modtagere eller udligning af saldoen for alle 

modtagere, hvis en modtager (eller en fysisk person, som har fuldmagt til at repræsentere 

denne eller træffe beslutninger på dennes vegne) har begået eller mistænkes for at have begået 

væsentlige fejl, uregelmæssigheder eller svig eller alvorlig misligholdelse af forpligtelser i 

henhold til aftalen eller under tildelingsproceduren (herunder ukorrekt gennemførelse af 

projektet, afgivelse af urigtige oplysninger, manglende indsendelse af krævede oplysninger, 

brud på etiske principper). 

 

Hvis betalinger suspenderes for en eller flere modtagere, vil medlemsstaten foretage en eller 

flere delbetalinger for den eller de dele, der ikke er suspenderet. Hvis suspensionen vedrører 

udligning af saldoen, vil betalingen (eller inddrivelsen) af det eller de pågældende beløb efter 

ophævelse af suspensionen blive betragtet som den betaling, der afslutter projektet. 

 

32.2 Procedure 

 

Inden medlemsstaten suspenderer betalingerne, meddeler den formelt koordinatoren eller den 

pågældende modtager dette og  

 

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

suspensionen og  

 

- opfordrer til at indsende sine bemærkninger senest 30 dage efter modtagelse af 

meddelelsen. 

  

Hvis medlemsstaten ikke modtager nogen bemærkninger eller beslutter at suspendere 

gennemførelsen på trods af de indsendte bemærkninger, fremsender den formelt en 

bekræftelse af suspensionen. I modsat fald meddeler den formelt modtageren, at proceduren 

afbrydes.  

 

Suspensionen får virkning den dag, meddelelsen sendes af medlemsstaten.  
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Hvis betingelserne for genoptagelse af betalingerne er opfyldt, bliver suspensionen hævet. 

Medlemsstaten meddeler formelt koordinatoren eller den pågældende modtager dette. 

 

[MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: 

Under suspensionen må de(n) periodiske rapport(er) for alle rapporteringsperioder bortset 

fra den sidste (se artikel 15.3) ikke indeholde udgiftsopgørelser fra den pågældende 

modtager. Koordinatoren skal lade dem indgå i den næste periodiske rapport efter ophævelse 

af suspensionen eller – hvis suspensionen ikke hæves før projektets afslutning – i den sidste 

periodiske rapport.] 

 

Modtagerne kan suspendere gennemførelsen af projektet (se artikel 33.1) eller ophæve aftalen 

eller den pågældende modtagers deltagelse (se artikel 34.1 og 34.2). 

 

ARTIKEL 33 – SUSPENSION AF PROJEKTETS GENNEMFØRELSE  

 

33.1 Suspension af projektets gennemførelse fra modtagernes side 

 

33.1.1 Betingelser  

 

Modtagerne kan suspendere gennemførelsen af projektet eller dele af det, hvis ekstraordinære 

omstændigheder, særligt force majeure (se artikel 35), gør det umuligt eller ekstremt 

vanskeligt at gennemføre det.  

 

33.1.2 Procedure 

 

Koordinatoren skal omgående formelt anmelde suspensionen til medlemsstaten (se artikel 36) 

og angive 

 

- en begrundelse herfor og  

 

- den forventede dato for genoptagelse af projektet. 

 

Suspensionen får virkning den dag, anmeldelsen modtages af medlemsstaten. 

 

Så snart omstændighederne tillader genoptagelse af projektet, skal koordinatoren straks 

formelt underrette medlemsstaten om dette og anmode om en ændring af aftalen, så den 

angiver den dato, hvor projektet bliver genoptaget, forlænger projektets varighed og 

indeholder øvrige ændringer, der er nødvendige for at tilpasse projektet til den nye situation 

(se artikel 39), medmindre aftalen eller en modtagers deltagelse er blevet ophævet (se 

artikel 34). 

 

Suspensionen bliver hævet fra og med den genoptagelsesdato, der er angivet i ændringen. 

Denne dato kan ligge før den dato, hvor ændringen træder i kraft.  

 

Omkostninger afholdt under suspension af projektets gennemførelse er ikke støtteberettigede 

(se artikel 6).  

 

33.2 Suspension af projektets gennemførelse fra medlemsstatens side 
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33.2.1 Betingelser 

 

Medlemsstaten kan suspendere gennemførelsen af projektet eller dele af det, hvis en modtager 

(eller en fysisk person, som har fuldmagt til at repræsentere denne eller træffe beslutninger på 

dennes vegne) har begået eller mistænkes for at have begået væsentlige fejl, 

uregelmæssigheder eller svig eller alvorlig misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen 

eller under tildelingsproceduren (herunder ukorrekt gennemførelse af projektet, afgivelse af 

urigtige erklæringer, manglende indsendelse af krævede oplysninger, brud på etiske 

principper). 

 

33.2.2 Procedure 

 

Inden medlemsstaten suspenderer projektets gennemførelse, meddeler den formelt 

koordinatoren eller den pågældende modtager dette og 

 

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

suspensionen og  

 

- opfordrer til at indsende sine bemærkninger senest 30 dage efter modtagelse af 

meddelelsen.  

 

Hvis medlemsstaten ikke modtager nogen bemærkninger eller beslutter at suspendere 

gennemførelsen på trods af de indsendte bemærkninger, fremsender den formelt en 

bekræftelse af suspensionen. I modsat fald meddeler den formelt modtageren, at proceduren 

afbrydes.  

 

Suspensionen får virkning fem dage efter modtagelsen af bekræftelsesmeddelelsen (eller på 

et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i meddelelsen). 

 

Den bliver hævet, hvis betingelserne for genoptagelse af projektet er opfyldt.  

 

Koordinatoren eller den pågældende modtager bliver formelt underrettet om ophævelsen, og 

aftalen bliver ændret, så den angiver den dato, hvor projektet bliver genoptaget, forlænger 

projektets varighed og indeholder øvrige ændringer, der er nødvendige for at tilpasse projektet 

til den nye situation (se artikel 39), medmindre aftalen allerede er blevet ophævet (se 

artikel 34). 

 

Suspensionen bliver hævet fra og med den genoptagelsesdato, der er angivet i ændringen. 

Denne dato kan ligge før den dato, hvor ændringen træder i kraft.  

 

Omkostninger afholdt under suspensionen er ikke støtteberettigede (se artikel 6).   

 

Modtagerne kan ikke kræve skadeserstatning på grund af suspension foretaget af 

medlemsstaten (se artikel 30). 
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Suspension af projektets gennemførelse har ikke indflydelse på medlemsstatens ret til at 

ophæve aftalen eller en modtagers deltagelse (se artikel 34), til at nedsætte tilskuddet eller til 

at inddrive uretmæssigt udbetalte beløb (se artikel 27 og 28). 

 

ARTIKEL 34 – OPHÆVELSE AF AFTALEN ELLER EN ELLER FLERE 

MODTAGERES DELTAGELSE 

 

34.1 Ophævelse af aftalen fra modtagernes side  

 

34.1.1 Betingelser og procedure 

 

Modtagerne kan ophæve aftalen. 

 

Koordinatoren skal formelt anmelde ophævelsen til medlemsstaten (se artikel 36) og angive 

 

- en begrundelse herfor og  

 

- den dato, hvor ophævelsen får virkning. Denne dato skal ligge efter anmeldelsen. 

 

Hvis der ikke gives nogen begrundelse for ophævelsen, eller hvis medlemsstaten anser 

begrundelsen for ikke at berettige ophævelsen, betragtes aftalen som "uretmæssigt 

ophævet". 

 

Ophævelsen får virkning fra den dato, der er anført i anmeldelsen. 

 

34.1.2 Virkninger 

 

Koordinatoren skal senest 90 dage fra den dato, hvor ophævelsen får virkning, indsende 

[MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: 

en periodisk rapport (vedrørende den igangværende rapporteringsperiode og indtil 

ophævelsen (se artikel 15.3) og] den endelige rapport (se artikel 15.4). 

 

Hvis medlemsstaten ikke modtager rapporten/rapporterne inden for fristen (se ovenfor), 

[MULIGHED 1 ved projekter med én rapporteringsperiode og INGEN mellemliggende 

betalinger: vil der ikke blive taget hensyn til nogen omkostninger] [MULIGHED 2 ved 

projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: bliver der kun 

taget hensyn til omkostninger, der indgår i en godkendt periodisk rapport]. 

 

Medlemsstaten beregner det endelige tilskud (se artikel 5.3) og saldoen (se artikel 16.4) ud 

fra de(n) indsendte rapport(er). Kun omkostninger, der er afholdt indtil ophævelsen, er 

støtteberettigede (se artikel 6). Omkostninger i forbindelse med kontrakter, der først bliver 

fuldbyrdet efter ophævelsen, er ikke støtteberettigede. 

 

Uretmæssig ophævelse kan medføre nedsættelse af tilskuddet (se artikel 27). 

 

Efter ophævelsen gælder modtagernes forpligtelser stadig (se især artikel 15, 17, 18, 19, 21, 

22, 24, 26, 27 og 28).  
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34.2 Ophævelse af en eller flere modtageres deltagelse fra modtagernes side  

 

34.2.1 Betingelser og procedure 

 

En eller flere modtageres deltagelse kan ophæves af koordinatoren efter anmodning fra den 

pågældende modtager eller på vegne af de andre modtagere.  

 

Koordinatoren skal formelt anmelde ophævelsen til medlemsstaten (se artikel 36) og 

underrette den pågældende modtager. 

 

Hvis koordinatorens deltagelse ophæves uden dennes samtykke, skal den formelle anmeldelse 

foretages af en anden modtager (der handler på vegne af de andre modtagere). 

 

Anmeldelsen skal indeholde 

 

-  en begrundelse herfor  

 

-  den pågældende modtagers bemærkninger (eller bevis for, at modtageren har fået en 

skriftlig opfordring til at fremsætte bemærkninger)  

 

-  den dato, hvor ophævelsen får virkning. Denne dato skal ligge efter anmeldelsen 

 

-  en anmodning om ændring (se artikel 39) med forslag til omfordeling af opgaverne og 

det anslåede budget for den pågældende modtager (se bilag 1 og 2) og om nødvendigt 

med tilføjelse af en eller flere nye modtagere (se artikel 40). Hvis ophævelsen får 

virkning efter den periode, der er fastsat i artikel 3, er det ikke nødvendigt at 

vedlægge en anmodning om ændring, medmindre den pågældende modtager fungerer 

som koordinator. Hvis det er tilfældet, skal der i anmodningen om ændring foreslås en 

ny koordinator. 

 

Hvis disse oplysninger ikke angives, eller hvis medlemsstaten anser begrundelsen for ikke at 

berettige ophævelsen, betragtes deltagelsen som "uretmæssigt ophævet". 

 

Ophævelsen får virkning fra den dato, der er anført i anmeldelsen. 

 

34.2.2 Virkninger 

 

Den pågældende modtager skal fremsende følgende til koordinatoren: 

 

(i) en teknisk rapport og 

 

(ii) en udgiftsopgørelse for perioden [MULIGHED ved projekter med flere 

rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: fra udgangen af den sidste 

rapporteringsperiode] til den dato, hvor ophævelsen får virkning. 

 

Koordinatoren skal angive disse oplysninger i den [MULIGHED 1 ved projekter med én 

rapporteringsperiode og ingen mellemliggende betalinger: endelige rapport (se artikel 
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15.4)][MULIGHED 2 ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende 

betalinger: periodiske rapport for den næste rapporteringsperiode (se artikel 15.3)]. 

 

Hvis anmodningen om ændring afvises af medlemsstaten, fordi den anfægter beslutningen om 

at yde tilskud, eller fordi den krænker princippet om ligebehandling af ansøgere, kan aftalen 

ophæves i medfør af artikel 34.3.1, punkt (c). 

 

Hvis anmodningen om ændring godkendes af medlemsstaten, ændres aftalen, så den 

indeholder de nødvendige justeringer (se artikel 39). 

 

Uretmæssig ophævelse kan medføre nedsættelse af tilskuddet (se artikel 27) eller ophør af 

aftalen (se artikel 34). 

 

Efter ophævelsen gælder den pågældende modtagers forpligtelser stadig (se især artikel 15, 

17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 og 28).  

 

34.3 Ophævelse af aftalen eller en eller flere modtageres deltagelse fra medlemsstatens 

side 

 

34.3.1 Betingelser 

 

Medlemsstaten kan opsige aftalen eller deltagelse af en eller flere modtagere, hvis: 

 

(a) hvis en eller flere modtagere ikke tiltræder aftalen (se artikel 40) 

 

(b) hvis en ændring i deres juridiske, økonomiske, tekniske, organisatoriske eller 

ejendomsretlige situation med sandsynlighed vil påvirke eller forsinke gennemførelsen 

af projektet væsentligt eller anfægter beslutningen om at yde tilskud 

 

(c) efter ophævelse af en eller flere modtageres deltagelse (se ovenfor) ville de 

nødvendige ændringer i aftalen anfægte beslutningen om at yde tilskud eller krænke 

princippet om ligebehandling af ansøgere (se artikel 39).  

  

(d) hvis gennemførelsen af projektet forhindres af force majeure (se artikel 35) eller 

suspenderes af koordinatoren (se artikel 33.1) og 

 

(i) det enten er umuligt at genoptage det eller 

 

(ii)  de nødvendige ændringer i aftalen ville anfægte beslutningen om at yde 

tilskud eller krænke princippet om ligebehandling af ansøgere. 

 

(e) hvis en modtager er erklæret konkurs, under likvidation, betalingsstandsning eller 

tvangsakkord, har indgået aftale med sine kreditorer, har indstillet sin 

erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en 

tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning 
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(f) hvis en modtager (eller en fysisk person, som har fuldmagt til at repræsentere denne 

eller træffe beslutninger på dennes vegne) er fundet skyldig i en tjenesteforseelse, som 

der foreligger bevis for 

 

(g) hvis en modtager ikke overholder gældende national lovgivning om skatter og sociale 

sikringsordninger  

 

(h) hvis en modtager (eller en fysisk person, som har fuldmagt til at repræsentere denne 

eller træffe beslutninger på dennes vegne) har begået svig eller korruption eller er 

involveret i en kriminel organisations aktiviteter, hvidvaskning af penge eller andre 

ulovlige aktiviteter 

 

(i) hvis en modtager (eller en fysisk person, som har fuldmagt til at repræsentere denne 

eller træffe beslutninger på dennes vegne) har begået 

 

(i) væsentlige fejl, uregelmæssigheder eller svig eller  

 

(ii) alvorlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen eller under 

tildelingsproceduren, herunder ukorrekt gennemførelse af projektet, 

afgivelse af urigtige oplysninger, manglende indsendelse af krævede 

oplysninger og brud på etiske principper. 

 

(j) Ikke relevant 

 

(k) ikke relevant. 

 

34.3.2 Procedure 

 

Inden medlemsstaten ophæver aftalen eller en eller flere deltageres deltagelse, meddeler den 

det formelt til koordinatoren eller den pågældende modtager og  

 

- informerer om sin hensigt og om begrundelsen for ophævelsen 

 

- opfordrer til at indsende bemærkninger senest 30 dage efter modtagelsen af 

meddelelsen, og i tilfælde af, at punkt (i), underpunkt (ii), ovenfor gælder, oplyse 

medlemsstaten, hvilke skridt denne vil tage for at sikre overholdelsen af sine 

forpligtelser i henhold til aftalen.   

 

Hvis medlemsstaten ikke modtager nogen bemærkninger eller beslutter at ophæve aftalen på 

trods af de indsendte bemærkninger, fremsender den formelt en bekræftelse af ophævelsen 

med angivelse af den dato, hvor ophævelsen får virkning, til koordinatoren eller den 

pågældende modtager. I modsat fald meddeler den formelt koordinatoren eller modtageren, at 

proceduren afbrydes.  

 

Ophævelsen får virkning: 

 

- på den dato, der er angivet i meddelelsen om ophævelse, hvis det drejer sig om 

ophævelser begrundet i punkt (b), (c), (e), (g), og (i), underpunkt (ii), ovenfor 
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- på dagen efter modtagelse af meddelelsen om ophævelse, hvis det drejer sig om 

ophævelser begrundet i punkt (a), (d), (f), (h) og (i), underpunkt (i), ovenfor. 

 

34.3.3 Virkninger  

 

(a) for ophævelse af aftalen:  

 

Koordinatoren skal senest 90 dage efter den dato, hvor ophævelsen får virkning, indsende 

[MULIGHED ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende 

betalinger: en periodisk rapport (vedrørende den seneste rapporteringsperiode og indtil 

ophævelsen (se artikel 15.3) og] en endelig rapport (se artikel 15.4). 

 

Hvis aftalen ophæves på grund af misligholdelse af forpligtelsen til at indsende 

rapporten/rapporterne (se artikel 15.8 og 34.3.1, punkt (i)), må koordinatoren ikke 

indsende nogen rapporter efter ophævelsen. 

 

Hvis medlemsstaten ikke modtager rapporten/rapporterne inden for fristen (se ovenfor), 

[MULIGHED 1 ved projekter med én rapporteringsperiode og INGEN mellemliggende 

betalinger: vil der ikke blive taget hensyn til nogen omkostninger] [MULIGHED 2 ved 

projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: bliver der kun 

taget hensyn til omkostninger, der indgår i en godkendt periodisk rapport]. 

 

Medlemsstaten beregner det endelige tilskud (se artikel 5.3) og saldoen (se artikel 16.4) 

ud fra de(n) indsendte rapport(er). Kun omkostninger, der er afholdt indtil ophævelsen, er 

støtteberettigede (se artikel 6). Omkostninger i forbindelse med kontrakter, der først 

bliver fuldbyrdet efter ophævelsen, er ikke støtteberettigede. 

 

Dette påvirker ikke medlemsstatens ret til at nedsætte tilskuddet (se artikel 27) eller til at 

pålægge modtageren administrative sanktioner (se artikel 29). 

 

Koordinatoren kan ikke kræve skadeserstatning på grund af ophævelse foretaget af 

medlemsstaten (se artikel 30). 

 

Efter ophævelsen gælder modtagernes forpligtelser stadig (se især artikel 15, 17, 18, 19, 

21, 22, 24, 26, 27 og 28).  

 

(b) for ophævelse af en eller flere modtageres deltagelse  

 

Koordinatoren skal senest 60 dage fra den dato, hvor ophævelsen får virkning, indsende 

en anmodning om ændring (se artikel 39) med forslag til omfordeling af opgaverne og det 

anslåede budget for den pågældende modtager (se bilag 1 og 2) og om nødvendigt med 

tilføjelse af en eller flere nye modtagere (se artikel 40). Hvis ophævelsen anmeldes efter 

den periode, der er fastsat i artikel 3, er det ikke nødvendigt at fremsende en anmodning 

om ændring, medmindre den pågældende modtager fungerer som koordinator. Hvis det er 

tilfældet, skal der i anmodningen om ændring foreslås en ny koordinator.  

 

Den pågældende modtager skal fremsende følgende til koordinatoren: 
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(i) en teknisk rapport og 

 

(ii) en udgiftsopgørelse for perioden [MULIGHED ved projekter med flere 

rapporteringsperioder og mellemliggende betalinger: fra udgangen af den 

sidste rapporteringsperiode] til den dato, hvor ophævelsen får virkning. 

 

Koordinatoren skal angive disse oplysninger i den [MULIGHED 1 ved projekter med én 

rapporteringsperiode og ingen mellemliggende betalinger: endelige rapport (se artikel 

15.4)][MULIGHED 2 ved projekter med flere rapporteringsperioder og 

mellemliggende betalinger: periodiske rapport for den næste rapporteringsperiode (se 

artikel 15.3)]. 

 

Hvis anmodningen om ændring afvises af medlemsstaten, fordi den anfægter 

beslutningen om at yde tilskud, eller fordi den krænker princippet om ligebehandling af 

ansøgere, kan aftalen ophæves i medfør af artikel 34.3.1, punkt (c). 

 

Hvis anmodningen om ændring godkendes af medlemsstaten, ændres aftalen, så den 

indeholder de nødvendige justeringer (se artikel 39). 

 

 Efter ophævelsen gælder den pågældende modtagers forpligtelser stadig (se især 

artikel 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 og 28).  

 

 

AFSNIT 4 FORCE MAJEURE 

 

ARTIKEL 35 – FORCE MAJEURE  

 

"Force majeure" er enhver situation, som 

 

- forhindrer en af parterne i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen  

 

- er uforudseelig, ekstraordinær og uden for parternes kontrol 

 

- ikke skyldes fejl eller forsømmelighed begået af parterne (eller tredjeparter, der er 

involveret i projektet), og 

 

- viser sig at være uundgåelig trods udvist omhu.  

 

Følgende kan ikke påberåbes som force majeure: 

 

- enhver mangel ved en tjenesteydelse, fejl ved udstyr eller materialer eller forsinkelser 

med hensyn til at gøre disse tilgængelige, medmindre de er opstået direkte af et 

relevant tilfælde af force majeure 

 

- arbejdskonflikter eller strejker 

 

- økonomiske vanskeligheder. 
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Hvis en part oplever en situation, der udgør force majeure, skal denne omgående formelt 

underrette den anden part om det og angive karakteren, den sandsynlige varighed og de 

forudsigelige konsekvenser af situationen. 

 

Parterne skal straks tage alle nødvendige skridt til at begrænse eventuel skade, der skyldes 

force majeure, og gøre deres bedste for at genoptage gennemførelsen af projektet så hurtigt 

som muligt. 

 

Den part, der er forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af force 

majeure, kan ikke anses for at misligholde dem.  

 

 

KAPITEL 7 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

 

ARTIKEL 36 – KOMMUNIKATION MELLEM PARTERNE 

 

36.1 Kommunikationsform og kommunikationsmidler  

 

Kommunikationen i henhold til aftalen (information, anmodninger, indsendelser, "formelle 

meddelelser" osv.) skal 

 

- foreligge skriftligt  

 

- være forsynet med aftalenummeret og 

 

- under anvendelse af eventuelle blanketter og skabeloner. 

 

Bortset fra formelle meddelelser skal parterne kommunikere med elektroniske midler. 

 

Formelle meddelelser skal foretages ved hjælp af anbefalet brev med kvittering for 

modtagelse ("formel meddelelse i papirform"). 

 

36.2 Dato for kommunikation  

 

Kommunikation anses for at være foretaget, når den sendes af den afsendende part (dvs. på 

den dato og det tidspunkt, hvor den sendes). 

 

Formelle meddelelser i papirform, der er sendt som anbefalet brev med kvittering for 

modtagelse, anses for at være foretaget 

 

- enten på den leveringsdato, som postvæsenet har registreret 

  

- eller på den dato, hvor brevet senest skal afhentes på postkontoret. 

  

36.3 Adresser til brug for kommunikation 
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Formelle meddelelser i papirform adresseret til medlemsstaten skal sendes til følgende 

adresse:  

 

Medlemsstat 

[udfyld] Kontor  

Adresse 

E-mail: [udfyld] 

 

Formelle meddelelser på papir adresseret til modtagerne skal sendes til deres registrerede 

adresse som anført i modtagerregistret på deltagerportalen.  

 

ARTIKEL 37 – FORTOLKNING AF AFTALEN  

 

37.1 Vilkårenes forrang over bilagene 

 

Bestemmelserne i aftalens vilkår har forrang over bilagene. 

 

Bilag 2 har forrang over bilag 1. 

 

37.2 Privilegier og immunitet  

 

Ikke relevant 

 

ARTIKEL 38 – BEREGNING AF PERIODER, DATOER OG TIDSFRISTER  

 

I overensstemmelse med forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71
26

 beregnes perioder udtrykt i 

dage, måneder eller år fra det tidspunkt, hvor den udløsende hændelse finder sted.  

 

Den dag, hændelsen indtræffer, anses ikke for at høre med til perioden. 

 

ARTIKEL 39 – ÆNDRINGER AF AFTALEN  

 

39.1 Betingelser 

 

Aftalen kan ændres, hvis det ikke medfører ændringer i aftalen, som anfægter beslutningen 

om at yde tilskud eller krænker princippet om ligebehandling af ansøgere.  

 

Enhver af parterne kan anmode om ændring af aftalen. 

 

39.2 Procedure 

 

Den part, der anmoder om ændringer, skal indsende en anmodning om ændring (se artikel 36). 

 

                                                 
26  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer 

og tidspunkter (EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1). 
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Koordinatoren fremsender og modtager anmodninger om ændring på vegne af modtagerne (se 

bilag 3). 

 

Hvis der anmodes om udskiftning af koordinatoren uden dennes samtykke, skal anmodningen 

indsendes af en anden modtager (der handler på vegne af de andre modtagere). 

 

Anmodningen om ændring skal indeholde 

 

- en begrundelse herfor 

 

- de korrekte understøttende dokumenter og 

 

- ved udskiftning af koordinatoren uden dennes samtykke: koordinatorens 

bemærkninger (eller bevis for, at denne har fået en skriftlig opfordring til at fremsætte 

bemærkninger). 

 

Medlemsstaten kan forlange supplerende oplysninger. 

 

Hvis den part, der modtager anmodningen, accepterer den, skal denne underskrive ændringen 

inden for 45 dage efter modtagelsen af anmodningen (eller af eventuelle andre oplysninger, 

som medlemsstaten har bedt om). Hvis den modtagende part ikke accepterer anmodningen, 

skal denne formelt tilkendegive sin uenighed inden for den samme tidsfrist. Tidsfristen kan 

forlænges, hvis det er nødvendigt for vurderingen af anmodningen. Hvis der ikke modtages 

nogen tilkendegivelse inden for tidsfristen, betragtes anmodningen som afvist.  

 

En ændring træder i kraft på den dato, hvor den modtagende part underskriver den.  

 

En ændring får virkning fra den dato, som parterne aftaler, eller, hvis en sådan aftale ikke 

findes, på den dato, hvor ændringen træder i kraft.  

 

ARTIKEL 40 – TILTRÆDELSE AF AFTALEN 

 

40.1 Tiltrædelse af aftalen for de modtagere, der er nævnt i præamblen 

 

De øvrige modtagere skal tiltræde aftalen ved at underskrive tiltrædelseserklæringen (se 

bilag 3) senest 30 dage efter aftalens ikrafttrædelsesdato (se artikel 42).  

 

De rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i aftalen, vil være gældende for aftalens parter fra 

og med aftalens ikrafttrædelsesdato (se artikel 42). 

 

Hvis en modtager ikke tiltræder aftalen inden ovennævnte frist, skal koordinatoren inden 

30 dage fremsende en anmodning om ændring, så de eventuelle ændringer, der er nødvendige 

for korrekt gennemførelse af projektet, kan foretages. Dette påvirker ikke medlemsstatens ret 

til at ophæve aftalen (se artikel 34).  

 

40.2 Tilføjelse af nye modtagere 

 

Ikke relevant 
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ARTIKEL 41 – LOVVALG OG VÆRNETING  

 

41.1 Lovvalg 

 

Denne aftale er underlagt den gældende EU-ret, om nødvendigt suppleret med 

medlemsstatens love.  

 

41.2 Bilæggelse af tvister 

 

Hvis en tvist om fortolkningen, anvendelsen eller gyldigheden af aftalen ikke kan løses i 

mindelighed, har medlemsstatens kompetente domstole kompetence. 

 

ARTIKEL 42 – AFTALENS IKRAFTTRÆDEN  

 

Aftalen træder i kraft på den dato, hvor medlemsstaten eller koordinatoren underskriver den, 

afhængigt af hvem der gør det sidst.  

 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

 

For koordinatoren     For medlemsstaten 

 

[stilling/fornavn/efternavn]    [fornavn/efternavn] 

 

Sted/dato [sted], [dato]        Sted/dato [sted], [dato] 
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BILAG 1 

 

BESKRIVELSE AF PROJEKTET– Ansøgningens del B 
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i printformat A4 

landscape

EU-bidrag

A. Direkte 

pesonaleomkostni

nger

B. Direkte 

omkostninger i 

forbindelse med 

underentreprise

r

C. Andre 

direkte 

omkostninger

D. Indirekte 

omkostninger
2 

Samlede 

omkostninger

Refusionssats 

%
3 

Maksimalt EU-

bidrag
4

Maksimalt 

tilskudsbeløb
5

Indtægter 

genereret af 

projektet

Økonomi

ske 

bidrag, 

som 

modtage

rne får 

fra deres 

Projektet

s 

samlede 

indtægte

r

A.1 Personale (eller 

ti lsvarende)   
C.1 Rejser

C.2 Udstyr

C.3 Andre varer 

og tjenester

Fast sats
8

4%

[Modtagerens navn 

(kortform) 1]

[Modtagerens navn 

(kortform) 2]

Konsortiet i alt

j k = i+j

2  De anmeldte indirekte omkostninger må ikke indeholde beløb, der er omfattet af et driftstilskud (modtaget under et EU- eller Euratom-program). Modtagere, der har fået et 

driftstilskud i løbet af rapporteringsperioden, kan ikke gøre krav på indirekte omkostninger til personmåneder afholdt i løbet af den periode, der er omfattet af driftstilskuddet (se 
3  Se artikel 5.2 om refusionssatsen

4 Dette er det teoretiske beløb for EU-bidraget, der er beregnet ved at gange modtagerens samlede omkostninger med refusionssatsen (se artikel 5.2). Det teoretiske beløb må ikke 

overstige det maksimale tilskudsbeløb.

5 Det maksimale tilskudsbeløb svarer som regel til det beløb, der er anmodet om, men det kan være lavere.

7 Se artikel 5.2 om omkostningstyper.

8
 Fast sats: 4% af de støtteberettigede direkte personaleomkostninger (se artikel 6.2.D).

6
  For SIMPLE AGRI PROMO-tilskud er kun økonomiske bidrag, som modtageren får fra sine medlemmer, tilladt. Finansielle bidrag, der modtages fra andre tredjeparter end 

medlemmer, er IKKE tilladt.

1 Se artikel 6 om betingelserne for støtteberettigelse.

e = 

a+ b + c + d
f g = f * e h (i)

A.2 Fysiske personer, 

der arbejder under en 

direkte kontrakt, eller 

er udstationeret

a b c
d = 

0,04 * a
i

Omkostningstype
7

MODEL BILAG 2: SIMPLE AGRI PROMO MGA — MULTI

ANSLÅET BUDGET FOR PROJEKTET

Anslåede støtteberettigede omkostninger (for hver budgetkategori)

Faktisk Faktisk Faktisk 

Anslåede indtægter fra projektet
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BILAG 3 

TILTRÆDELSESERKLÆRING FOR MODTAGERE 

Undertegnede, [fulde officielle navn på modtageren/den nye koordinator (kortform)], 

etableret i [fuldstændig officiel adresse], [MULIGHED for modtagere med moms: 

momsregistreringsnummer [indsæt nummer]], ("modtageren" eller "koordinatoren"), som 

med henblik på underskrivelse af denne tiltrædelseserklæring [fornavn og efternavn, stilling],  

 

 

accepterer hermed 

 

 

at blive [modtager][koordinator] nr. [indsæt registreringsnummer]] 

 

i tilskudsaftale nummer [indsæt tilskudsaftalens nummer] ("tilskudsaftalen") 

 

mellem [koordinatorens fulde officielle navn] og [den kompetente myndigheds fulde 

officielle navn, medlemsstatens navn] 

 

i projektet med titlen [indsæt titlen på projektet (indsæt akronym)]. 

 

[MULIGHED for modtagere: og giver koordinatoren fuldmagt til at anmelde og 

underskrive eventuelle ændringer af aftalen i overensstemmelse med artikel 39.]  

 

Ved at underskrive denne tiltrædelseserklæring accepterer modtageren tilskuddet og 

indvilliger i [MULIGHED: for nye koordinatorer: påtage sig koordinatorens forpligtelser 

og rolle og] at gennemføre det i overensstemmelse med aftalen og alle de forpligtelser og 

betingelser, der er nævnt i den, [MULIGHED for modtagere: fra den [indsæt dato] datoen 

for ændringens ikrafttrædelse] ("tiltrædelsesdato")]. 

  

 

UNDERSKRIFT 

 

For modtageren/den nye koordinator 

 

[stilling/fornavn/efternavn] 

 

Sted/dato [sted], [dato] 
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i printformat A4 

landskab

A. Direkte 

personaleomkostn

inger

B.Direkte 

omkostninger i 

forbindelse med 

underentreprise

r

C. Andre direkte 

omkostninger

D. Indirekte 

omkostninger
2 

Samlede 

omkostninger

Indtægte 

genereret af 

projektet

Økonomiske 

bidrag, som 

modtagerne får 

fra deres 

medlemmer
3

Samlede 

indtægter Refusionssats %
4

Maksimalt EU-

bidrag 
5

Anmodet 

EU-bidrag 6

A.1 Personale (eller 

ti lsvarende) 
C.1 Rejser

A.2 Fysiske personer, 

er under direkte 

kontrakt

C.2 Udstyr

og udstationerede 

personer C.3 Andre varer og 

tjenester

Fast sats
8

4%

[Modtagerens navn 

(kortform)]

De anførte oplysninger er fuldstændige, troværdige og retvisende.

                                               MODEL BILAG 4: SIMPLE AGRI PROMO MGA — MULTI

UDGIFTSOPGØRELSE FOR MODTAGER [navn] FOR RAPPORTERINGSPERDIODE [rapporteringsperiode]

Støtteberettigede 
1 omkostninger (for hver budgetkategori)

Omkostningstype
7 Faktisk Faktisk Faktisk 

EU-bidragIndtægter

f g

8 
  Fast sats: 4 % af de støtteberettigede direkte personaleomkostninger (se artikel 6.2.D).

6   Du kan anmode om op til et beløb, der svarer til "det maksimale EU-bidrag", men det kan være nødt til at være lavere.

3
 For SIMPLE AGRI PROMO-tilskud er kun økonomiske bidrag, som modtageren får fra sine medlemmer, tilladt. Finansielle bidrag, der modtages fra andre tredjeparter end medlemmer, er IKKE tilladt.

i Venligst anmeld ALLE støtteberettigede udgifter, herunder faktiske omkostninger, enhedsomkostninger og omkostninger efter fast sats, også selv om de overstiger de beløb, der er angivet i det anslåede budget (se bilag 2). Kun beløb, som er 

anmeldt i den individuelle udgiftsopgørelse, kan senere tages i betragtning med henblik på at erstatte de omkostninger, der ikke er støtteberettigede.

1
 Se artikel 6 om betingelserne for støtteberettigelse.

2
 De anmeldte indirekte omkostninger må ikke indeholde beløb, der er omfattet af et driftstilskud (modtaget under et EU- eller Euratom-program).  Modtagere, der har fået et driftstilskud i løbet af rapporteringsperioden, kan ikke gøre krav på indirekte 

omkostninger til personmåneder afholdt i løbet af den periode, der er omfattet af driftstilskuddet (se artikel 6.2.D) .

Alle indtægter er anmeldt hvad angår den sidste rapporteringsperiode (se artikel 5.3.3).

4
 Se artikel 5.2 om refusionssatsen.

5 
 Dette er det teoretiske beløb for EU-bidraget, der er beregnet ved at gange modtagerens samlede omkostninger med refusionssatsen. 

7
   Se artikel 5 om omkostningstyper.

j k1a b c 

De anmeldte omkostninger er støtteberettigede (se artikel 6).

d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h= f + g

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 12, 13 og 17).

Modtageren bekræfter hermed, at:
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BILAG 5 

 

 

 

SKABELON FOR ATTESTEN VEDRØRENDE UDGIFTSOPGØRELSER 

 

 
Dette dokument fastsætter: 

 

- målene for og omfanget af den uafhængige rapport om de faktiske resultater 

vedrørende omkostninger anmeldt i henhold til en EU-tilskudsaftale finansieret under 

Fremme af afsætningen af landbrugsprodukter – Enkeltlandsprogram og 

 

- en skabelon for attesten vedrørende udgiftsopgørelser. 

 

1.  Baggrund og emne 

 

[MULIGHED 1 ved projekter med én rapporteringsperiode og INGEN mellemliggende 

betalinger: Koordinatoren skal sende medlemsstaten en endelig rapport senest 90 dage efter 

 

slutningen af rapporteringsperioden, og den skal blandt andet indeholde (blandt andre 

dokumenter og medmindre andet er angivet i artikel 15 i tilskudsaftalen) en attesteret 

udgiftsopgørelse (se den foreslåede skabelon nedenfor) for hver enkelt modtager, hvis: 

 

- det beløb, modtageren anmoder om som godtgørelse af faktiske omkostninger, er 

325 000 EUR eller derover og 

 

- det maksimale EU-bidrag, der er angivet for den pågældende modtager i det anslåede 

budget (se bilag 2) som godtgørelse af de faktiske omkostninger, er 750 000 EUR eller 

derover.] 

 

[MULIGHED 2 ved projekter med flere rapporteringsperioder og mellemliggende 

betalinger: Koordinatoren skal sende medlemsstaten en periodisk rapport senest 60 dage 

efter 

 

slutningen af hver rapporteringsperiode, og den skal blandt andet indeholde (blandt andre 

dokumenter og medmindre andet er angivet i artikel 15 i tilskudsaftalen) en attesteret 

udgiftsopgørelse (se den foreslåede skabelon nedenfor) for hver enkelt modtager, hvis: 

 

- det kumulative beløb, modtageren anmoder om som godtgørelse af faktiske 

omkostninger, er 325 000 EUR eller derover og 

 

- det maksimale EU-bidrag, der er angivet for den pågældende modtager i det anslåede 

budget (se bilag 2) som godtgørelse af de faktiske omkostninger, er 750 000 EUR eller 

derover.] 

 

Modtageren skal fremsende sin egen attest vedrørende udgiftsopgørelser. 
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Formålet med den revision, som den attesterede udgiftsopgørelse er baseret på, er at give 

medlemsstaten "rimelig sikkerhed"
1
 for, at de omkostninger, der er anmeldt som 

støtteberettigede omkostninger under tilskuddet (og i givet fald indtægter, der er genereret i 

løbet af projektet), er anført af modtageren i overensstemmelse med de relevante juridiske og 

finansielle bestemmelser i tilskudsaftalen. 

 

Revisionens omfang er begrænset til kontrol af de støtteberettigede omkostninger indført i 

den attesterede udgiftsopgørelse. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med punkt 3 

nedenfor. 

 

De attesterende revisorer skal udføre revisionen i overensstemmelse med almindeligt 

anerkendte revisionsstandarder og angive, hvilke standarder de har anvendt. De skal være 

opmærksomme på, at de for at attestere en udgiftsopgørelse skal udføre en juridisk-kritisk 

revision og ikke en normal lovpligtig revision. Kriterierne for støtteberettigelse i 

tilskudsaftalen har altid forrang for normal regnskabspraksis. 

 

Modtageren og revisoren forventes at afklare eventuelle spørgsmål vedrørende faktuelle 

data eller detaljerede beregninger, før udgiftsopgørelsen og den ledsagende attest 

indsendes. Det anbefales også, at modtageren tager højde for revisorens foreløbige 

bemærkninger og forslag for at undgå en erklæring med forbehold eller reducere omfanget af 

forbeholdene. 

 

Eftersom attesten er den vigtigste kilde til sikkerhed for udgiftsanmeldelser og betalinger, vil 

beløb nemmere kunne betragtes som støtteberettigede, hvis der foreligger en attest uden 

forbehold. 

 

Medlemsstaten har ret til at udføre sin egen vurdering eller revision, selv om der er indsendt 

en attest. Godtgørelse af omkostninger, der er dækket af en attest, udelukker heller ikke, at 

medlemsstaten, Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den 

Europæiske Revisionsret kan gennemføre kontrol, revision og undersøgelser i 

overensstemmelse med artikel 17 i tilskudsaftalen. 

 

Medlemsstaten forventer, at attesterne udstedes af revisorer i overensstemmelse med de 

højeste faglige standarder. 

 

2.  Revisorer, der kan udstede en attest 

 

Modtageren kan frit vælge en kvalificeret ekstern revisor, herunder dennes faste eksterne 

revisor, forudsat at: 

 

- den eksterne revisor er uafhængig af modtageren, og 

 

- bestemmelserne i direktiv 2006/43/EF
2
 er opfyldt. 

 

                                                 
1  Dette betyder en høj grad af sikkerhed. 
2  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber 

og konsoliderede regnskaber eller tilsvarende nationale regler (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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Uafhængighed er en af de egenskaber, der gør, at revisoren kan foretage en upartisk og 

objektiv vurdering af de angivne kendsgerninger og afgive en erklæring eller en afgørelse. 

Det betyder også, at revisoren arbejder uden nogen form for instruktion eller indblanding fra 

modtagerens side. 

 

Revisorer anses for at levere tjenesteydelser til modtageren i henhold til en købsaftale, jf. 

tilskudsaftalens artikel 9. Det betyder, at omkostningerne i den attesterede udgiftsopgørelse 

normalt kan anmeldes som omkostninger, der er afholdt i forbindelse med projektet, hvis 

reglerne om støtteberettigelse i tilskudsaftalens artikel 6 og 9.1.1 er overholdt (navnlig: mest 

valuta for pengene og ingen interessekonflikter; se også støtteberettigelse for omkostninger til 

andre varer og tjenesteydelser nedenfor). Hvis modtageren bruger sin faste eksterne revisor, 

formodes det, at denne allerede har en aftale, der overholder disse bestemmelser, og der ikke 

er nogen forpligtelse til at finde nye bud. Hvis modtageren bruger en ekstern revisor, som ikke 

er dennes faste eksterne revisor, skal modtageren vælge en revisor efter reglerne i artikel 

9.1.1. 

 

Offentlige organer kan vælge en ekstern revisor eller en kompetent offentligt ansat. I 

sidstnævnte tilfælde defineres revisorens uafhængighed normalt som "faktisk eller 

tilsyneladende" uafhængighed af den reviderede modtager. En foreløbig betingelse er, at 

denne offentligt ansatte ikke på nogen måde har været involveret i udarbejdelsen af 

udgiftsopgørelserne. De relevante nationale myndigheder fastlægger, hvorvidt den offentligt 

ansatte har rets- og handleevne til at udføre revisioner af det pågældende offentlige organ. 

Dette skal angives i attesten. 

 

3.  Revisionsmetode og forventede resultater 

 

3.1  Kontrol af de anmeldte omkostningers støtteberettigelse 

 

Revisoren skal udføre kontrollen på grundlag af en undersøgelse og analyse, (gen)beregning, 

sammenligning, andre kontroller af nøjagtigheden, observation, gennemsyn af fortegnelser og 

dokumenter og interview med modtageren (og personer, der arbejder for denne).   

 

Revisoren skal gennemgå følgende dokumentation: 

 tilskudsaftalen og eventuelle ændringer dertil 

 den eller de periodiske og/eller endelige rapporter 

 for personaleomkostninger 

o lønsedler 

o timesedler 

o ansættelseskontrakter 

o andre dokumenter (f.eks. personaleregnskaber, socialsikringslovgivning, 

fakturaer, kvitteringer osv.) 

o bevis for betaling 

 for rejse- og opholdsudgifter 

o modtagerens interne rejsepolitik 

o transportfakturaer og billetter (hvis relevant) 

o erklæringer fra modtageren 

o andre dokumenter (bevis for deltagelse som f.eks. mødereferater, rapporter 

osv.) 

o bevis for betaling 
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 for omkostninger til udstyr 

o fakturering 

o leveringskvitteringer/godkendelsesattester 

o bevis for betaling 

o afskrivningsmetode 

 for omkostninger i forbindelse med underentrepriser 

o udbuddet 

o bud (hvis relevant) 

o begrundelse for valg af underleverandør 

o kontrakter med underleverandører 

o fakturering 

o erklæringer fra modtageren 

o bevis for betaling 

o andre dokumenter: f.eks. nationale regler om offentlige udbud, hvis relevant, 

EU-direktiver osv. 

 for omkostninger til andre varer og tjenesteydelser 

o fakturering 

o bevis for betaling og 

o andre relevante regnskabsbilag. 

 

Overordnede regler for støtteberettigelse 

 

Revisoren skal kontrollere, at de anmeldte omkostninger opfylder de overordnede regler for 

støtteberettigelse i tilskudsaftalens artikel 6.1. 

 

Omkostningerne skal navnlig: 

 faktisk være afholdt 

 være forbundet med genstanden for tilskudsaftalen og angivet i modtagerens 

budgetoverslag (dvs. den seneste version af bilag 2) 

 være nødvendige for at gennemføre det projekt, som er genstand for tilskuddet 

 være rimelige og berettigede og opfylde betingelserne for forsvarlig økonomisk 

forvaltning, især med hensyn til økonomi og effektivitet
3
 

 være blevet afholdt under projektet, som defineret i tilskudsaftalens artikel 3 (med 

undtagelse af fakturaen for revisionsattesten og omkostninger til indsendelse af den 

endelige rapport) 

 ikke være dækket af et andet EU-tilskud (se ikke-støtteberettigede omkostninger 

nedenfor) 

 kunne identificeres og verificeres og navnlig være opført i modtagerens regnskaber og 

fastlagt i overensstemmelse med de regnskabsstandarder, som gælder i det land, hvor 

modtageren er etableret, og i overensstemmelse med modtagerens normale 

regnskabspraksis 

 overholde kravene i den gældende nationale lovgivning vedrørende skatter og afgifter, 

arbejdsmarkedsforhold og social sikring 

 være i overensstemmelse med bestemmelserne i tilskudsaftalen (se navnlig artikel 6 og 

9-11a) og 

 være blevet omregnet til euro til den kurs, der er angivet i tilskudsaftalens artikel 15.6: 

                                                 
3  Skal navnlig vurderes på grundlag af indkøbs- og udvælgelsesprocedurer for tjenesteudbydere. 
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o for modtagere med konti i andre valutaer end euro: 

De faktiske omkostninger i en anden valuta skal omregnes til euro i 

overensstemmelse med de nationale regler, som de kompetente myndigheder i 

medlemsstaten har vedtaget  

o for modtagere med konti i euro: 

De faktiske omkostninger i en anden valuta skal omregnes til euro under 

anvendelse af modtagerens sædvanlige regnskabspraksis. 

 

Revisoren skal kontrollere, hvorvidt omkostninger omfatter moms, og i så fald kontrollere, at 

modtageren: 

- ikke kan få refunderet momsen (dette skal dokumenteres med en erklæring fra den 

kompetente myndighed) og 

- ikke er et offentligt organ, der handler som en offentlig myndighed. 

 

Revisoren skal basere sin revisionsmodel på konfidensniveauet efter en gennemgang af 

modtagerens interne kontrolsystem. Når revisoren anvender stikprøver, skal denne angive og 

begrunde stikprøvestørrelsen ifølge de internationale revisionsstandarder. Disse oplysninger 

skal indgå i den revisionsrapport, der ledsager revisionsattesten. 

 

Specifikke regler for støtteberettigelse 

 

Revisoren skal kontrollere, at de anmeldte omkostninger opfylder de specifikke regler for 

støtteberettigelse i tilskudsaftalens artikel 6.2 og artikel 9.1.1 og 10.1.1. 

 

Personaleomkostninger 

 

Revisoren skal kontrollere, at:  

 personaleomkostninger er blevet opkrævet og betalt i forhold til den faktiske tid, som 

modtagerens personale har arbejdet på gennemførelsen af projektet (dokumenteret 

med timesedler eller andet relevant tidsregistreringssystem) 

 personaleomkostninger er beregnet på grundlag af den årlige bruttoløn eller honorarer 

(plus obligatoriske socialbidrag, men eksklusive eventuelle andre omkostninger), som 

er angivet i en ansættelseskontrakt eller anden type kontrakt, og som ikke overstiger 

modtagerens normale gennemsnitlige lønsatser 

 arbejdet blev udført i perioden for gennemførelse af projektet, som defineret i 

tilskudsaftalens artikel 3, og 

 personaleomkostningerne ikke er dækket af et andet EU-tilskud (se ikke-

støtteberettigede omkostninger nedenfor) 

 for yderligere vederlag: de to betingelser i artikel 6.2.A.1 er opfyldt (dvs. at dette er 

omfattet af modtagerens sædvanlige aflønningspraksis og betales på samme måde for 

samme type arbejde eller ekspertise, og at kriterierne for beregning af yderligere 

vederlag er objektive og anvendes generelt af modtageren, uanset hvilken 

finansieringskilde der benyttes) 

 for interne konsulenter: de tre betingelser i artikel tilskudsaftalens 6.2.A.2 er opfyldt 

(dvs. at den interne konsulent arbejder efter modtagerens instrukser, at resultatet af det 

udførte arbejde tilhører modtageren, og at omkostningerne ikke adskiller sig 

væsentligt fra omkostningerne til personale, der udfører tilsvarende opgaver under en 

ansættelseskontrakt). 
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Revisoren bør have opnået sikkerhed for, at administrations- og regnskabssystemet sikrer 

korrekt fordeling af personaleomkostninger på forskellige aktiviteter, som modtageren 

udfører, og som finansieres af forskellige kilder. 

 

Omkostninger til rejser og ophold 

 

Revisoren skal kontrollere, at rejse- og opholdsudgifter: 

 er blevet afholdt og betalt i overensstemmelse med modtagerens interne regler og 

sædvanlige praksis 

 ikke er dækket af et andet EU-tilskud (se ikke-støtteberettigede omkostninger 

nedenfor) 

 blev afholdt til rejser, der er forbundet med projektet som anført i tilskudsaftalens 

bilag 1. 

 

Omkostninger til udstyr 

 

Revisoren skal kontrollere, at: 

 udstyret er købt, lejet eller leaset til normale markedspriser 

 offentlige organer har opfyldt de nationale regler om offentlige indkøb 

 udstyret afskrives, afskrivningen er beregnet i overensstemmelse med de skatte- og 

regnskabsregler, der gælder for modtageren, og det kun er den del af afskrivningen, 

der er relateret til projektperioden, der er blevet anmeldt, og 

 omkostningerne ikke er dækket af et andet EU-tilskud (se ikke-støtteberettigede 

omkostninger nedenfor). 

 

Omkostninger til andre varer og tjenesteydelser 

 

Revisoren skal kontrollere, at: 

 købet opfylder kravet om mest mulig værdi for pengene (eller laveste pris), og at der 

ikke var nogen interessekonflikt 

 offentlige organer har opfyldt de nationale regler om offentlige indkøb, og 

 omkostningerne ikke er dækket af et andet EU-tilskud (se ikke-støtteberettigede 

omkostninger nedenfor). 

 

Omkostninger i forbindelse med underentrepriser 

 

Revisoren skal kontrollere, at: 

 underentreprisen opfylder kravet om mest mulig værdi for pengene (eller laveste pris), 

og at der ikke var nogen interessekonflikt  

 underentreprisen var nødvendig for at gennemføre det projekt, hvortil der ansøges om 

tilskud 

 underentreprisen var beskrevet i bilag 1 og bilag 2 eller er senere blevet godkendt af 

medlemsstaten 

 underentreprisen er dokumenteret ved regnskabsbilag i overensstemmelse med den 

nationale regnskabslovgivning 

 omkostningerne til underentrepriser med enheder, der har en strukturel forbindelse til 

modtageren, er begrænset til enhedens egne omkostninger (dvs. uden fortjeneste (se 

tilskudsaftalens artikel 10)) 
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 offentlige organer har opfyldt de nationale regler om offentlige indkøb. 

 

Ikke-støtteberettigede omkostninger 

 

Revisoren skal kontrollere, at modtageren ikke har anmeldt nogen omkostninger, der ikke er 

støtteberettigede i henhold til tilskudsaftalens artikel 6.4: 

 omkostninger med relation til kapitalafkast 

 gæld og gældsomkostninger 

 hensættelser til dækning af eventuelle fremtidige tab eller forpligtelser 

 debetrenter 

 dubiøse fordringer 

 kurstab 

 bankgebyrer fra modtagerens bank for overførsler fra medlemsstaten 

 uforholdsmæssigt store eller unødvendige udgifter 

 fradragsberettiget moms  

 moms afholdt af et offentligt organ, der handler som en offentlig myndighed 

 omkostninger afholdt under suspension af projektets gennemførelse 

 naturalydelser fra tredjeparter 

 omkostninger, der er anmeldt under et andet EU-tilskud finansieret over EU-budgettet, 

navnlig indirekte omkostninger, hvis modtageren allerede modtager et driftstilskud, 

der finansieres over EU-budgettet i samme periode 

 omkostninger til en national forvaltnings faste personale til aktiviteter, der indgår i 

dens normale aktiviteter (dvs. som ikke udelukkende udføres på grund af tilskuddet) 

 omkostninger til personale eller repræsentanter for EU's institutioner, organer eller 

agenturer. 

 

3.2 Kontrol af indtægter 

 

Revisoren skal kontrollere, at modtageren har anmeldt indtægter i overensstemmelse med 

tilskudsaftalens artikel 5.3.3, dvs.:  

 indtægter, der stammer fra projektet (f.eks. ved salg af produkter, tjenesteydelser og 

publikationer, konferencegebyrer) 

 økonomiske bidrag, som modtagerens organisation får fra sine medlemmer, og som 

specifikt skal anvendes til dækning af omkostninger, der er støtteberettigede i 

projektet. 

 

Endvidere skal revisoren kontrollere, at de resterende omkostninger blev afholdt af 

modtagerne, dvs. at modtageren ikke har modtaget økonomiske bidrag fra tredjeparter, som 

specifikt skulle bruges til dækning af omkostninger, der er støtteberettigede i projektet 

(bortset fra medlemmer) (se tilskudsaftalens artikel 5.2 og 5.3.3) 

 

 

3.3 Kontrol af modtagerens regnskabssystem 

 

Revisoren skal kontrollere, at: 

 regnskabssystemet (analytisk eller andet passende internt system) gør det muligt at 

identificere finansieringskilder til projektet og relaterede omkostninger afholdt i 

aftaleperioden og 
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 udgifter/indtægter i forbindelse med tilskuddet systematisk er blevet registreret ved 

hjælp af et nummereringssystem, som adskiller dem fra udgifter/indtægter for andre 

projekter. 
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Attest vedrørende udgiftsopgørelsen 

 

Til 

[Modtagerens fulde navn  

adresse] 

 

 

Vi, [revisionsfirmaets/-organisationens fulde navn], etableret i [fuld adresse/by/land], og 

som med henblik på underskrivelse af denne revisionsattest er repræsenteret ved [en 

bemyndiget repræsentants navn og stilling], 

 

attesterer herved 

 

at: 

 

1.  Vi har foretaget en revision vedrørende de omkostninger, der er anmeldt i [modtagerens 

navn] ("modtageren"), som denne revisionsattest er vedføjet, og som skal forelægges 

medlemsstaten i henhold til tilskudsaftale nr. [indsæt nummer] – [indsæt akronym], der 

omfatter omkostninger for følgende rapporteringsperiode(r): [indsæt 

rapporteringsperiode(r)]. 

 

2.  Vi bekræfter, at vores revision blev udført i overensstemmelse med internationalt 

anerkendte revisionsstandarder samt med etiske regler og bestemmelserne i 

tilskudsaftalen og bilagene dertil (og navnlig den revisionsmetode, der er beskrevet i 

bilag 5). 

 

3. Udgiftsopgørelsen blev gennemgået og alle nødvendige test af [alle][[X] % af] 

støttedokumenterne og regnskaberne blev udført
4
 for at opnå rimelig sikkerhed for, efter 

vores opfattelse og på grundlag af vores revision, at 

 

 de samlede omkostninger på [indsæt tal] ([indsæt beløb med bogstaver]) EUR er 

støtteberettigede, dvs.: 

 faktiske 

 vurderet på grundlag af modtagerens regnskabsprincipper 

 afholdt i den periode, der er omhandlet i tilskudsaftalens artikel 3   

 opført i modtagerens regnskaber (på datoen for denne revisionsattest) 

 opfylder de specifikke regler for støtteberettigelse i tilskudsaftalens artikel 6.2 

 ikke omfatter omkostninger, som ikke er støtteberettigede i henhold til 

tilskudsaftalens artikel 6.4, navnlig: 

 omkostninger med relation til kapitalafkast 

 gæld og gældsomkostninger 

 hensættelser til dækning af eventuelle fremtidige tab eller forpligtelser 

 debetrenter 

 dubiøse fordringer 

                                                 
4 Hvis der bruges stikprøver: Der skal redegøres for stikprøveteknikken i revisionsrapporten, og den undersøgte 

stikprøve skal angives i rapporten. 
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 kurstab 

 bankgebyrer fra modtagerens bank for overførsler fra medlemsstaten 

 uforholdsmæssigt store eller unødvendige udgifter 

 fradragsberettiget moms  

 moms afholdt af et offentligt organ, der handler som en offentlig 

myndighed 

 omkostninger afholdt under suspension af projektets gennemførelse 

 naturalydelser fra tredjeparter 

 omkostninger, der er anmeldt under andre EU-tilskud finansieret over 

EU-budgettet, navnlig indirekte omkostninger, hvis modtageren 

allerede modtager et driftstilskud, der finansieres over EU-budgettet i 

samme periode 

 omkostninger til en national forvaltnings faste personale til aktiviteter, 

der indgår i dens normale aktiviteter (dvs. som ikke udelukkende 

udføres på grund af tilskuddet) 

 omkostninger til personale eller repræsentanter for EU's institutioner, 

organer eller agenturer  

 [er anmeldt efter den vekselkurs, der er omhandlet i tilskudsaftalens artikel 

15.6]  

 

 samlede indtægter på [indsæt tal] ([indsæt beløb med bogstaver]) EUR er blevet 

anmeldt i henhold til tilskudsaftalens artikel 5.3.3, og 

 

 modtagerens regnskabsprocedurer er i overensstemmelse med 

regnskabslovgivningen i den medlemsstat, hvor denne er etableret, og giver mulighed 

for direkte afstemning af de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med 

gennemførelsen af det projekt, der er givet EU-tilskud til, og det generelle regnskab 

omfattende alle modtagerens aktiviteter. 

 

[Vores revisionserklæring afgives imidlertid med forbehold for: 

 

 omkostninger på [indsæt tal] EUR 

 

 indtægter på [indsæt tal] EUR, 

 

som efter vores opfattelse ikke overholder de gældende regler.] 

 

4. Vi er kvalificeret/bemyndiget til at udstede denne revisionsattest [(se yderligere 

oplysninger i bilaget til denne attest)]. 

 

5. Modtageren har betalt en pris på [indsæt tal]) EUR (inkl. moms på [indsæt tal] EUR) for 

denne revisionsattest. [MULIGHED 1: Disse omkostninger er støtteberettigede (dvs. 

afholdt senest 90 dage efter afslutningen af det projekt, der er omhandlet i 

tilskudsaftalens artikel 3) og medtaget i udgiftsopgørelsen.][MULIGHED 2: Disse 

omkostninger blev ikke medtaget i udgiftsopgørelsen.] 

 

 

Dato, underskrift og stempel  
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Bilag: Revisionsrapport i overensstemmelse med ISRS 4400 eller tilsvarende internationale 

revisionsstandard, som er anvendt på denne attest. 
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BILAG 6  

 

SKABELON FOR PERIODISK TEKNISK RAPPORT 

 

 

[Første] [Anden] [Tredje] periodiske tekniske rapport for projektet [indsæt akronym] 

 

 

Tilskudsaftalenr.:   [indsæt tilskudsaftalenummer]  

Projektets titel:    [indsæt projektets titel]  

Projektets startdato:   [indsæt dd/mm/åååå]  

Projektets varighed:   [indsæt varighed i måneder]  

Den periode rapporten dækker:  fra [indsæt dd/mm/åååå] til [indsæt dd/mm/åååå] 

 

 

1) Beskrivelse af de udførte aktiviteter med redegørelser for eventuelle afvigelser til 

planlagte aktiviteter (højst 1 500 tegn pr. aktivitet) 

 
 Beskrivelse af de 

aktiviteter, der var 

planlagt i projektet1), 

herunder en angivelse 

af de forventede 

output- og 

resultatindikatorer2) 

Beskrivelse af de 

udførte aktiviteter 

med angivelse af 

output- og 

resultatindikatorer  

 

Redegørelser for forskellen 

mellem de aktiviteter, der 

forventes udført, og det arbejde, 

der faktisk er udført 

Aktivitet 1  

[titel] 

 

 

 

 

  

Aktivitet 2 

[titel] 

 

   

Aktivitet 3 

[titel] 

 

 

 

  

Aktivitet N 

[titel] 

 

   

1) Bilag 1 til tilskudsaftalen. 
2) Jf. artikel 22 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/1831. 

 

 

2) Bilag med kopier af alt anvendt materiale og visuelt materiale, som endnu ikke er 

indsendt  
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BILAG 7  

 

SKABELON FOR TEKNISK RAPPORT 

 

Endelig teknisk rapport for projektet [indsæt akronym] 

 

Tilskudsaftalenr.:   [indsæt tilskudsaftalenummer]  

Projektets titel:    [indsæt projektets titel]  

Projektets startdato:   [indsæt dd/mm/åååå]  

Projektets varighed:   [indsæt varighed i måneder]  

 

 

1) Oversigt over de aktiviteter, der er udført, og det forventede resultat af projektet, navnlig 

under anvendelse af de virkningsindikatorer, der er omhandlet i artikel 22 i Kommissionens 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/1831 (højst 6 000 tegn) 

 
 

 

 

 

 

2) Resumé til offentliggørelse (højst 3 000 tegn) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


