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Ansvarsfraskrivelse 

Formålet med dette dokument er at informere potentielle ansøgere om samfinansiering 

af oplysningskampagner og salgsfremstød vedrørende landbrugsprodukter. Det skal kun 

betragtes som et eksempel. De webformularer og skabeloner, der stilles til rådighed i 

systemet til online-indgivelse af forslag på deltagerportalen, afviger muligvis fra dette 

eksempel. Forslag skal altid udarbejdes og indgives via det elektroniske 

indgivelsessystem på deltagerportalen. 
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FORORD 

Denne vejledning skal hjælpe dig med at udarbejde og indgive dit forslag og 
besvare eventuelle spørgsmål, som du måtte have i denne forbindelse.  

Hvis du har yderligere spørgsmål, har du desuden følgende muligheder: 

 Oplysninger om, hvordan du registrerer dig, og afklaring af spørgsmål i 

den forbindelse findes på deltagerportalen på: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/index.html 

 Deltagerportalens IT-helpdesk: Anmodninger skal indgives via 

spørgetjenesten (Research Enquiry Service) på: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 For så vidt angår spørgsmål, der ikke vedrører IT, kan du sende en e-mail 

til helpdesken hos Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug 
og Fødevarer (CHAFEA): CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu eller ringe på 

telefonnummer: +352-4301-36611. Denne helpdesk er åben på hverdage 

fra 9.30 til 12.00 og fra 14.30 til 17.00 CET. Den holder lukket i 

weekenden og på helligdage.  

Du bedes kun kontakte CHAFEA's helpdesk, hvis du ikke kan finde de 
ønskede oplysninger i den dokumentation, som du har fået stillet til 

rådighed. 

Hvis du har forslag eller bemærkninger til, hvordan denne vejledning kan 

forbedres, bedes du sende en e-mail til helpdesken via: CHAFEA-AGRI-

CALLS@ec.europa.eu. 
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CENTRALE BEGREBER 

I det årlige arbejdsprogram opstilles de årlige strategiske prioriteter for 
systemet med salgsfremstødsordningen. Dette program vedtages af Europa-

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) nr. 1144/2014 

(Europa-Parlamentets og Rådets basisretsakt af 22. oktober 2014). 

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer 

(CHAFEA) forvalter den tekniske og økonomiske gennemførelse af ordningen for 

salgsfremstød for landbrugsprodukter, EU's sundhedsprogram, 
forbrugerprogrammet og initiativet "Bedre uddannelse – større 

fødevaresikkerhed". 

En tilskudsmodtager (og/eller medmodtager) er en organisation, der 

modtager EU-samfinansiering efter at have ansøgt under et af de programmer, 

som EU samfinansierer, og underskrevet den tilhørende tilskudsaftale. Under 
ansøgningsprocessen refereres der til ansøger(e) og/eller deltager(e). 

Begrebet forslagsstillende organisation anvendes også om både ansøgere og 

tilskudsmodtagere, afhængigt af det aktuelle stadie i processen. 

Forslag til enkeltlandsprogrammer kan indgives af en eller flere 

forslagsstillende organisationer fra den samme medlemsstat. 

De enkelte programmer/forslag benævnes foranstaltninger, og omfatter en 

sammenhængende række af aktiviteter. 

I tilfælde af enkeltlandsprogrammer underskrives en såkaldt tilskudsaftale 

mellem de kompetente nationale myndigheder og 

tilskudsmodtageren/tilskudsmodtagerne. 

Hvis flere tilskudsmodtagere/ansøgere er involveret i en foranstaltning, skal de 

underskrive en konsortieaftale med hinanden, som supplerer tilskudsaftalen, 

og som ikke må indeholde nogen bestemmelser, der er i modstrid med 

tilskudsaftalen. 

Forfinansiering i aftalens forstand svarer til forskudsbetaling som omhandlet 

i de relevante retsakter. 

Et gennemførelsesorgan er et organ, der varetager gennemførelsen af 

programmets aktiviteter og fungerer som underkontrahent. 

Deltagerportalen er det websted, hvor man kan finde oplysninger om 

finansiering under Horisont 2020-programmer og andre EU-programmer, 

herunder salgsfremstød for landbrugsprodukter. 

EU Login er Kommissionens autentificeringstjeneste. Systemet anvendes til at 

logge ind på en lang række af Kommissionens websteder og online-tjenester. 

Modtagerregistret (Beneficiary Register) er Kommissionens online-register 

over de tilskudsmodtagere, der deltager i salgsfremstød for landbrugsprodukter 

og andre EU-programmer.  

Deltagerkoden er en 9-cifret kode, som du modtager efter at have registreret 

din enhed online. 

Den kompetente nationale myndighed er den ansvarlige myndighed, som 

medlemsstatens regering har udpeget til at forvalte gennemførelsen af 

enkeltlandsprogrammer.  
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1. INDGIVELSE AF FORSLAG  

Proceduren for indkaldelserne af forslag til oplysningskampagner og 
salgsfremstød lettes ved brug af det elektroniske indgivelsessystem, som 

oprindeligt blev udviklet til forskningsprogrammerne under Horisont 2020.  

Ansøgninger kan kun indgives online gennem dette system på 

deltagerportalen, og de skal indgives inden for tidsfristen.  

Der findes et link til det elektroniske indgivelsessystem på: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/
index.html 

Hvis du har spørgsmål vedrørende værktøjerne til online-indgivelse 

(såsom glemte adgangskoder, adgangsrettigheder og ansvarsområder, tekniske 

aspekter ved indgivelsen osv.), kan du kontakte den IT-helpdesk, der er 

oprettet til dette formål, via deltagerportalens websted: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Bemærk, at visse tekniske minimumskrav skal opfyldes for at bruge online-

systemet til indgivelse af forslag. Disse beskrives på: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec

hnical+Requirements (som du kan få adgang til med din EU Login-konto, se 
kapitel 1.2.1). 

 

1.1. CENTRALE DOKUMENTER  

Før du træffer beslutning om at indgive et forslag og udfylde de forskellige 

ansøgningsformularer, bedes du kontrollere, at din organisation, de produkter 
salgsfremstødet vedrører og selve foranstaltningen overholder kriterierne for 

tilskudsberettigelse. Du skal desuden kontrollere, om dine planlagte aktiviteter 

og mållandene harmonerer med prioriteterne i indkaldelsen af forslag.  

Derfor består det allerførste skridt i at foretage en detaljeret gennemgang af den 

relevante dokumentation, nemlig 

 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 

 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 

 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 

 Kommissionens årlige gennemførelsesafgørelse om vedtagelse af 

arbejdsprogrammet for det pågældende år på området for 

oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter 

gennemført i det indre marked og i tredjelande 
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 indkaldelsen af forslag til enkeltlandsprogrammer. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, har du desuden følgende muligheder:  

 oversigten og de ofte stillede spørgsmål om politikken for salgsfremstød, 

som begge findes på:  

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/  

 ofte stillede spørgsmål om indkaldelse og indgivelse af forslag, som findes 

på: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 standardtilskudsaftalerne for enkeltlandsprogrammer (version for en og 
flere tilskudsmodtagere) 

 kompetente nationale myndigheder: Ansøgere, som indgiver forslag til 

enkeltlandsprogrammer, kan kontakt de kompetente myndigheder i 

medlemsstaten for at få yderligere oplysninger om det retlige grundlag, 

modellen for tilskudsaftalen og gennemførelsen af foranstaltningen. Listen 
over kompetente nationale myndigheder findes på: 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. FORBEREDELSE 

1.2.1. Log ind på deltagerportalen med din EU Login-konto  

For at bruge det elektroniske indgivelsessystem skal du først oprette en 
brugerkonto, den såkaldte EU Login-konto.  

Det kan du gøre på deltagerportalen her: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

Hvis du ikke allerede har en brugerkonto til deltagerportalen, skal du blot klikke 

på "REGISTER" (øverst til højre ved siden af "LOGIN") og foretage registrering 

online. 

Hvis du allerede har en brugerkonto til deltagerportalen, kan du logge ind (klik 

på "LOGIN" øverst til højre) og indtaste de krævede oplysninger.  

 

1.2.2. Registrer din organisation i modtagerregistret  

Kommissionen fører et online-register over de organisationer, der deltager i 
forskellige EU-programmer, som kaldes modtagerregistret (Beneficiary Register). 

Dette sikrer ensartet behandling af forskellige organisationers data, og forhindrer 

dobbeltarbejde i forbindelse med anmodninger om de samme oplysninger. 

Efter at have oprettet EU Login-kontoen kan du gå videre til næste trin, som 

består i at registrere din organisation, hvis den endnu ikke er registreret. Du kan 

kontrollere, om din organisation allerede er registreret, på:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist

er.html. 

Kun hvis du ikke kan finde din organisation dér, skal du indlede 

registreringsprocessen ved at klikke på "Register your organisation".  

For at fuldende denne registreringsproces skal du angive oplysninger om din 
enheds retlige status. Du bedes kun angive de oplysninger, som der anmodes om 
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i afsnittene "Organisation data", "Legal address" og "Contact information". De 

øvrige afsnit er ikke relevante for enkeltlandsprogrammer. 

Du behøver ikke at færdiggøre hele registreringsprocessen på én gang. Du kan 

angive nogle af oplysningerne, gemme dem og fortsætte senere på siden My 

Organisations i afsnittet "My Area".  

Når din registrering er fuldført, vil du modtage en 9-cifret deltagerkode. Du 

skal bruge koordinatorens og alle øvrige tilskudsmodtageres deltagerkode (men 

ikke underkontrahenters) for at gå videre med udfyldelsen af ansøgningens del 
A.  

Den person, som registrerer organisationen, kan foretage opdateringer og 

rettelser på siden My Organisations i afsnittet My Area. 

Bemærk, at udkast til registreringer, der ikke er færdiggjort, automatisk 

slettes efter ét år.  

 

1.3. UDARBEJDELSE AF FORSLAG 

Når du har udvalgt en indkaldelse og et emne, kan du begynde at udarbejde din 

ansøgning. Der findes en trinvis vejledning her: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat
e+a+Draft+Proposal.  

Bemærk, at du kan gemme dit forslag og vende tilbage til det på et senere 

tidspunkt. Der findes en vejledning her: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Sprog 

Forslag kan indgives på et hvilket som helst af EU's officielle sprog. Ved 

udarbejdelse af forslag skal ansøgerne dog tage hensyn til, at eventuelle 

aftaler vil blive administreret af medlemsstaterne. Derfor opfordres 

ansøgerne til at indgive deres forslag på det eller de officielle sprog i den 

medlemsstat, hvor den eller de forslagsstillende organisationer er 

hjemmehørende, medmindre den pågældende medlemsstat har givet 

samtykke til at underskrive aftalen på engelsk1. 

Da det elektroniske indgivelsessystem kun understøtter formularer på engelsk, er 

oversættelser af alle ansøgningsformularer vedlagt denne vejledning (bilag I og 

II). Disse kan være til hjælp ved indlæsning af dine data i online-formularerne. 

Eventuelle specifikke krav er også anført i kapitel 1.3.7 i denne vejledning. 

For at lette gennemgangen af forslag hos uafhængige eksperter, som 

bidrager med tekniske input til evalueringen, skal forslaget endvidere 

helst ledsages af en engelsk oversættelse af den tekniske del (del B), 

hvis den er skrevet på et andet af EU's officielle sprog. 

                                                 

1 Yderligere oplysninger findes på: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/ 
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1.3.2. Generel vejledning før udformning af dit forslag 

Indkaldelsen af forslag forventes at være meget konkurrencepræget. Et svagt 

element i et ellers godt forslag kan føre til en lavere samlet score og medføre, at 

forslaget ikke indstilles til EU-finansiering. 

Derfor tilråder vi, at du overvejer følgende aspekter, før du udarbejder en 

ansøgning: 

 Relevans: Kontrollér, at dit forslag faktisk behandler det emne, der er 
anført i indkaldelsen af forslag. Forslag, der ikke hører under indkaldelsen 

af forslag, vil blive afvist, fordi de ikke opfylder det relevante 

tildelingskriterium. 

 Fuldstændighed: Kontrollér, at dit forslag omfatter alle relevante 

oplysninger og dækker alle de aspekter, der beskrives i 
tildelingskriterierne, skabelonen til ansøgninger og denne vejledning, da 

forslaget kun vil blive evalueret på grundlag af det indsendte indhold. Følg 

formatet i skabelonen for del B omhyggeligt, og sørg for at overføre alle de 

oplysninger, som der anmodes om. Husk, at kvantitet ikke er det samme 

som kvalitet: Gode forslag er udformet klart og tydeligt og letforståelige. 
De er præcise, tilpas kortfattede og fokuserer på det væsentlige. Husk 

også, at der gælder en sidebegrænsning for del B i forslaget (nærmere 

oplysninger fremgår af kapitel 1.3.6), at al tekst ud over denne grænse vil 

blive vandmærket, og at bedømmerne ikke vil tage denne tekst i 

betragtning. 

 Fokus på resultater og virkning: Gode forslag viser tydeligt de resultater, 

som vil blive opnået. Desuden omfatter de en grundig og troværdig 

evalueringsundersøgelse, som skal foretages af et uafhængigt eksternt 

organ, og hvor der ikke kun fokuseres på procesevaluering, men navnlig 

på virkningen – som beskrevet i de supplerende oplysninger om 

tildelingskriterierne (bilag VII). 
 

Bemærk, at forslagene vil blive evalueret på basis af de oplysninger, der 

fremlægges ved indgivelsen (se også kapitel 2). 

 

1.3.3. Forskellige enheders roller og ansvar 

Flere enheder kan være involveret i gennemførelsen af en foranstaltning, og hver 

enkelt af dem kan spille en bestemt rolle og have et særligt ansvar: 

 Koordinatoren har navnlig ansvaret for at:  

- indgive forslaget på vegne af alle de involverede forslagsstillende 

organisationer 

- holde øje med, at foranstaltningen gennemføres korrekt  

- fungere som formidler af al kommunikation mellem tilskudsmodtagerne 

og den kompetente nationale myndighed, medmindre andet anføres  

- anmode medansøgerne/medmodtagerne af tilskud om eventuelle 

dokumenter eller oplysninger, som den kompetente nationale 

myndighed kræver, gennemgå disse og kontrollere, at de er 
fyldestgørende og korrekte, før de videresendes  
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- fremlægge de krævede resultater og rapporter under gennemførelsen 

af foranstaltningen til den kompetente nationale myndighed  

- sikre, at alle udbetalinger af tilskud til medmodtagere foretages i rette 

tid  

- informere den kompetente nationale myndighed om de beløb, der 

udbetales til hver enkelt medmodtager.  

Bemærk, at koordinatoren ikke må give de ovennævnte opgaver til andre 

medmodtagere af tilskud eller i underentreprise til andre tredjeparter. 

 De øvrige tilskudsmodtagere/ansøgere har navnlig ansvaret for at: 

- ajourføre oplysningerne i modtagerregistret (det elektroniske 

udvekslingssystem)  

- straks informere koordinatoren om begivenheder eller 

omstændigheder, der sandsynligvis vil påvirke foranstaltningen 
betydeligt eller forsinke den  

- i god tid forsyne koordinatoren med:  

o de enkelte udgiftsopgørelser og – om nødvendigt – attester for 

opgørelserne  

o de data, der er nødvendige for at udarbejde rapporterne  

o eventuelle andre dokumenter eller oplysninger, som kræves af 

den nationale kompetente myndighed, forvaltningsorganet eller 

Kommissionen, medmindre det kræves, at tilskudsmodtageren 

afleverer disse oplysninger direkte til den nationale kompetente 

myndighed, forvaltningsorganet eller Kommissionen.  

- Underkontrahent(er)  

o Underkontrahenter er ikke parter i tilskudsaftalen og indgår ikke 

i et kontraktforhold med de kompetente nationale myndigheder.  

o De i artikel 13 i forordning (EU) nr. 1144/2014 omhandlede 

gennemførelsesorganer betragtes som underkontrahenter. 

o Ved udvælgelsen af underkontrahenter skal det sikres, at den 
bedste kvalitet til prisen eller – hvis det er relevant – den laveste 

pris opnås2, og at der ikke forekommer interessekonflikter. 

Ansøgere/tilskudsmodtagere, der betragtes som "offentligretlige 

organer", skal efterleve den nationale lovgivning om offentlige 

indkøb, som gennemfører direktiv 2004/118/EF eller direktiv 
2014/24/EU. 

o Underentrepriser kan tildeles direkte til enheder, der har en 

strukturel forbindelse til tilskudsmodtageren (f.eks. en retlig eller 

kapitalmæssig forbindelse), men kun hvis den pris, som 

tilskudsmodtageren tilbydes, begrænser sig til de faktiske 
omkostninger, som den enhed, der leverer tjenesteydelsen, 

påføres (dvs. uden nogen fortjeneste). 

                                                 

2 Dette gælder ikke for gennemførelsesorganer. 
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Hvis flere tilskudsmodtagere/ansøgere deltager i en foranstaltning, skal der 
desuden underskrives en konsortieaftale, som supplerer tilskudsaftalen. Denne 

aftale kan antage forskellige former, men en skriftlig standardaftale er det mest 

almindelige. Der findes en vejledning vedrørende konsortieaftaler i online-

håndbogen og i dokumentet "How to draw up your consortium agreement", som 

findes på: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-
guide-coord-a_en.pdf. 

Konsortieaftalen skal ikke indgives sammen med forslaget, men skal ligge 

tilgængelig på signeringstidspunktet for tilskudsaftalen. 

 

1.3.4. Valg af indkaldelse og emne  

Bemærk, at det kun er muligt at få adgang til det elektroniske 

indgivelsessystem efter at have valgt en indkaldelse og et emne.  

Nærmere oplysninger om fremgangsmåden findes på: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and

+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

 

1.3.5. Ansøgningsformular: Del A – Administrative oplysninger 

Del A omfatter felter vedrørende obligatoriske oplysninger, tjeklister og 

erklæringer, der skal udfyldes, og denne del skal udfyldes direkte via redskabet 

til indgivelse af oplysninger online. 

En skabelon for formularen i del A findes i bilag I sammen med særlige 

instruktioner for hvert felt, der skal udfyldes. 

Følgende vejledning er relevant for ansøgninger, der indgives af flere ansøgere 

med deltagelse af en koordinator. Hvis ingen koordinator deltager, gælder 

henvisningen til denne for den enkelte ansøger. 

Bemærk, at følgende gælder for udfyldelse af del A og i tilfælde af 
forslag til foranstaltninger, der indgives af flere ansøgere:  

 Koordinatoren har ansvaret for at indgive ansøgningen. 

 Alle øvrige ansøgere (dog ikke underkontrahenter) skal være 

registreret i modtagerregistret og sende deltagerkoden til 

koordinatoren.  

 Alle øvrige ansøgere skal have foretaget en selvtest af deres 

finansielle levedygtighed via: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv

.html  

 Koordinatoren skal være i besiddelse af foranstaltningens budget for 

hver enkelt ansøger. 

Afsnit 1: Generelle oplysninger  

I dette afsnit skal du angive forslagets titel, akronymet, foranstaltningens 

varighed, valgfrie nøgleord og et sammendrag af forslaget på engelsk.  
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I underafsnittet "Erklæringer" findes der desuden en række erklæringer, som 

koordinatoren skal fremsætte ved at markere de tilsvarende felter. Formålet med 
disse erklæringer er at bekræfte overholdelsen af diverse kriterier, som er fastsat 

inden for de retlige rammer. 

Hvis forslaget godkendes til at modtage EU-finansiering, skal ansøgerne 

underskrive en erklæring på tro og love om udelukkelseskriterierne før 

underskrivelse af tilskudsaftalen.  

Du anmodes om at foretage en selvtest af din finansielle kapacitet og 
markere feltet for at gøre dig opmærksom på, at der under afsnit 8 i del 

B skal medtages en detaljeret beskrivelse af de finansieringskilder, som 

er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltningen, hvis din 

finansielle situation er svag. Et sådant resultat bør ikke afholde dig fra at 

indgive forslaget.  

Afsnit 2: Administrative data om den eller de forslagsstillende organisationer  

Koordinatoren skal angive vedkommendes organisations og alle øvrige ansøgeres 

deltagerkode (se kapitel 1.2.2 i denne vejledning). Nogle af de administrative 

data udfyldes automatisk efter angivelse af deltagerkoden.  

Bemærk, at kun organisationer, der er etableret i en EU-medlemsstat, er 
berettiget til tilskud. Hvis flere ansøgere indgiver et forslag til et 

enkeltlandsprogram i fællesskab, skal alle ansøgere være etableret i den 

samme medlemsstat.  

I disse tilfælde vil koordinatoren have mulighed for at give adgang for 

kontaktpersoner fra de øvrige ansøgere, der blev udvalgt på det foregående trin. 
Ved tildeling af adgangsrettigheder til en kontaktperson for et givet forslag 

fungerer vedkommendes e-mailadresse (den, der bruges til EU Login-kontoen) 

som overordnet ID. Koordinatoren skal desuden fastlægge adgangsrettighederne 

for hver kontaktperson (ubegrænset adgang eller kun læseadgang). 

Koordinatoren (eller en anden person, som har fået uddelegeret opgaven) skal i 

givet fald udfylde kontaktoplysningerne for hver ansøger. 

Afsnit 3: Budget  

I dette afsnit skal en budgetoversigt udfyldes: 
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De hvide felter skal udfyldes af koordinatoren, mens de grå automatisk udfyldes 

eller beregnes af systemet, og de sorte ikke kan udfyldes. 

På hver række i budgetoversigten anføres de samlede anslåede omkostninger for 

hver ansøger.  

Følgende omkostninger er tilskudsberettigede:  

 direkte personaleomkostninger (kolonne a): kun ansøgernes 

personaleomkostninger 

 direkte omkostninger i forbindelse med underentrepriser (kolonne b): alle 
fakturaer fra gennemførelsesorganerne og andre underkontrahenter; 

omkostninger i forbindelse med underentrepriser, der hidrører fra enheder 

med en strukturel forbindelse til tilskudsmodtageren (kontrakter uden 

fortjeneste – se kapitel 1.1.3 ovenfor), skal også medtages her 

 andre direkte omkostninger (kolonne c): omkostninger, som ansøgerne 
påføres, og som ikke vedrører personale eller omkostninger i forbindelse 

med underentrepriser, herunder udgifter til rejser, revisionsattester, 

forfinansieringsgarantier, udstyr samt omkostninger, der hidrører fra køb 

af andre varer og tjenesteydelser 

 indirekte omkostninger (kolonne d): disse omkostninger beregnes af 
systemet. 

I artikel 6 i standardtilskudsaftalen (der er tilgængelig via deltagerportalen) 

findes en detaljeret beskrivelse af de tilskudsberettigede omkostninger. 

Omkostningerne skal udspecificeres i den enkelte detaljerede budgetanalyse i del 

B i ansøgningen, afsnit 6.  

Ansøgerne bedes sikre, at beløbet for hver omkostningskategori og de 

samlede beløb i del A svarer til de tilsvarende beløb, der angives i den 

enkelte detaljerede budgetanalyse i del B i ansøgningen og til beløbene, 

der beregnes ved at udfylde bilag VI "Detaljeret budget" (se kapitel 

1.3.7). 

Det maksimale EU-bidrag i kolonne "g" er beregnet som de samlede 
omkostninger (e) ganget med refusionssatsen (f). Sidstnævnte indsættes 

automatisk af systemet og afhænger af ansøgerens/ansøgernes medlemsstat. I 

indkaldelsen anføres de medlemsstater, der modtager finansiel støtte på 

tidspunktet for offentliggørelsen, og for hvilke der anvendes en højere 

refusionssats. 

Ansøgerne skal desuden anslå en eventuel indtægt fra den planlagte 

foranstaltning (f.eks. salg af udstyr, der er brugt ved foranstaltningen, salg af 

publikationer, indtægter fra konferencer osv.). Disse beløb skal angives i 

kolonne "i". 

Bemærk: For at forenkle budgetoversigten skal ansøgernes bidrag ikke 
nødvendigvis angives. Et eventuelt beløb efter fradrag af de samlede 

anslåede tilskudsberettigede omkostninger (e) minus det ønskede EU-

bidrag (h) minus indtægter, der hidrører fra foranstaltningen (i), 

betragtes implicit som "ansøgerens bidrag". 
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Afsnit 4: Oplysninger om foranstaltningen  

I dette afsnit skal forslagets mållande angives. Derudover skal det, hvis det er 
relevant, anføres, hvilken ordning der skal promoveres, og hvilke produkter der 

vil blive brugt til at illustrere den. Bemærk, at flere produkter kan vælges. Kun 

produkter, der er støtteberettigede i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 

1144/2014, kan gøres til genstand for et salgsfremstød eller en 

oplysningskampagne eller bruges til at illustrere den promoverede ordning. 

Udvælg omhyggeligt et eller flere mållande og produkter og en eller flere 
ordninger, der er støtteberettigede under det valgte emne. De 

støtteberettigede mållande, ordninger og produkter under de respektive 

emner anføres i indkaldelsen. 

 

1.3.6. Ansøgningsformular: Del B – Teknisk indhold 

Del B omhandler forslagets tekniske indhold. For at gøre det lettere at udfylde 

denne del bør ansøgerne bruge standardskabelonen i bilag II til denne 

vejledning og følge instruktionerne i dette kapitel.  

Det er vigtigt at udfylde alle relevante felter i afsnittene og behandle de 

spørgsmål, der anføres i dette dokument. Disse skal hjælpe ansøgerne med at 
udarbejde deres forslag og dækker alle vigtige aspekter ved et forslag. Herved 

kan de uafhængige eksperter foretage en effektiv vurdering i forhold til 

tildelingskriterierne.  

Forslag kan udarbejdes i et hvilket som helst tekstbehandlingsværktøj. Når det 

er udarbejdet, skal det dog overføres til det elektroniske indgivelsessystem i 
PDF-format. 

Bemærk, at der er en grænse for det tilladte antal sider i denne del: I 

udfyldt stand må del B højst være på 70 sider. 

Alle tabeller skal medtages inden for denne grænse. Den mindste tilladte 

skriftstørrelse er 11 punkt. Sideformatet er A4, og alle marginer (top, bund, 

venstre og højre) skal være på mindst 15 mm (ekskl. sidehoved og sidefod).  

Hvis du forsøger at overføre et forslag, der er længere end den fastsatte grænse, 

før udløbet af tidsfristen for indgivelse af ansøgninger, får du automatisk en 

advarsel, og du rådes til at afkorte forslaget og overføre det igen.  

Overskydende sider vil få påtrykt et "vandmærke", og de vil ikke komme i 

betragtning under evalueringen af dit forslag.  

Når du har udarbejdet dit forslag i overensstemmelse med vejledningen nedenfor 

og på basis af skabelonen i bilag II, bedes du gemme det i en PDF-fil og overføre 

denne som "del B" via det elektroniske indgivelsessystem:  
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Bemærk, at du kan erstatte et forslag, som du allerede har overført, så 

ofte som du vil inden for tidsfristen. Sørg venligst for at overføre den 

endelige udgave inden for tidsfristen.  

Del B skal omfatte følgende afsnit: 

Afsnit 1: Præsentation af den eller de forslagsstillende organisationer 

Giv en kort præsentation af din(e) organisation(er) (uden at gentage de 

oplysninger, der allerede er angivet i del A i ansøgningsformularen), den 

repræsenterede produktsektor og dens medlemmer. Oplysninger om sektorens 

opbygning, antallet af selskaber, omsætningen og data vedrørende beskæftigelse 

kan medtages.  

Bemærk, at oplysningerne om din organisations repræsentativitet i din 

medlemsstat for den eller de pågældende produktsektorer skal vedlægges som 

et bilag, idet den skabelon, der findes på deltagerportalen, anvendes. Det 

udfyldte bilag skal overføres separat under den relevante overskrift (se også 

kapitel 1.3.7 i denne vejledning). 

Afsnit 2: Produkter/ordninger og markedsanalyse 

Angiv de produkter eller ordninger, som vil blive promoveret eller være genstand 

for oplysningskampagner ved foranstaltningen. Hvis du promoverer produkter 

angivet i bilag I til forordning 1144/2014, skal du anføre produkternes KN-
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kode(r)3. Sørg for, at de samme produkter/ordninger er angivet i det relevante 

afsnit i del A. 

Den markedsanalyse, der præsenteres i dette afsnit, danner grundlag for 

fastlæggelsen af foranstaltningens målsætninger og strategi. Den bør indeholde 

oplysninger om og vurdering af makroøkonomiske indikatorer, markedsforhold 

og prognoser, herunder datakilder. 

Anfør de oplysninger, der er nødvendige for at beskrive målmarkedet og/eller 

forbrugernes bevidsthed på markedet, ved at besvare spørgsmål såsom: 

Udbud: 

 Hvordan er markedet opbygget i mållandene, og hvordan er din 

organisations position på markedet?  

 Hvilken markedsposition har EU-producenter fra den samme 

produktsektor?  

 Hvilken position har de sammenlignet med konkurrenter fra ikke-EU-

lande?  

 Hvilke udfordringer står de over for?  

 Hvem er deres største konkurrenter?  

 Hvilke markedsføringsstrategier har de?  

 Hvilke konkurrencemæssige fordele har EU-producenter?  

 Hvilke konkurrencemæssige fordele har din forslagsstillende organisation?  

 Forklar de vigtigste forskelle (pris, kvalitet osv.), der gør dit produkt mere 

konkurrencedygtigt end andre produkter, som allerede findes på 

målmarkedet. 

 Hvilke logistiske udfordringer er der? Beskriv i korte træk de vigtigste 

distributionskanaler.  

 I tilfælde af tredjelande skal der angives nærmere oplysninger om 

gældende importtold (hvis det er relevant), sundheds- eller 

plantesundhedsforanstaltninger og andre eventuelle begrænsninger (f.eks. 

forbud, transitorisk eller på anden vis), der enten er gældende eller 
forventet under gennemførelsen af den planlagte foranstaltning. 

Efterspørgsel: 

 Hvilke karakteristika, demografiske egenskaber og samfundsfaglige 

tilhørsforhold og hvilken typologi kendetegner de nuværende forbrugere? 

 Hvordan ser forbrugstendenserne ud på mellemlang sigt?  

Hvis foranstaltningen vedrører bevidstgørelse: 

 Hvor stærk er forbrugerbevidstheden i dag? 

 Hvad skal forbedres, og hvilke udfordringer er der?  

                                                 

3 Der findes flere oplysninger om KN-koder på følgende webside: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_

en.htm 
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 Blandt hvilke segmenter er bevidstheden stærkest/svagest? 

Fremlæg desuden en oversigt over de tilgængelige rapporter om 
markedsundersøgelser og/eller forbrugerbevidsthed for målmarkederne. Henvis 

om muligt til offentligt tilgængelige rapporter, herunder referencer til kilder.  

Der skal også fremlægges en SWOT-analyse. 

Hvis en lignende foranstaltning er undervejs eller er blevet gennemført for nylig, 

angives 

a) dennes navn, varighed og målmarkeder  

b) de opnåede resultater, hvis de kendes på tidspunktet for indgivelse af 

forslaget. 

Afsnit 3: Foranstaltningens målsætninger 

Med udgangspunkt i det foregående afsnit anføres foranstaltningens 

målsætninger udtrykt i konkrete og kvantificerede mål.  

Målsætningerne skal baseres på SMART-principperne (specifikke, målelige, 

gennemførlige, resultatorienterede og tidsbaserede): 

 Specifikke: Målsætningerne skal være entydige. 

 Målelige: Det skal være muligt at måle de fremskridt, der gøres i retning 

af at opnå målsætningerne, ud fra en række foruddefinerede, målelige 
indikatorer. 

 Gennemførlige: Målsætningerne skal være opnåelige med de tildelte 

ressourcer og inden for den planlagte foranstaltnings varighed. 

 Resultatorienterede: Der skal måles på resultater – ikke aktiviteter. 

 Tidsbaserede: I målsætningerne skal der opstilles en klar tidsfrist for, 
hvornår de skal opnås. 

Anbefalinger angivet i bilag III til denne vejledning skal lette opstillingen af 

SMART-målsætninger. Dette sikrer desuden sammenhæng mellem den 

efterfølgende evaluering af foranstaltningen og de målsætninger, der opstilles på 

dette stadie. Op til tre overordnede målsætninger for foranstaltningen (dvs. 

virkningsindikatorer som omhandlet i gennemførelsesretsakten og afsnit 7 i dette 
kapitel) skal beskrives. For størstedelen af salgsfremstødenes vedkommende skal 

det være muligt at anslå den forventede virkning vha. mindst én af følgende 

virkningsindikatorer. For foranstaltninger, som disse indikatorer ikke egner sig til, 

skal der angives et velbegrundet alternativ. 

Ved foranstaltninger med sigte på et økonomisk afkast, f.eks. forøgelse af 
markedsandelen for EU-produkter, skal afkastet anslås i absolutte tal, dvs. en 

værdi i EUR. Ligesom ved den efterfølgende evaluering af foranstaltningen skal 

der i det kvantitative mål sigtes mod at udelukke eksterne påvirkninger, så det 

er muligt at udpege den effekt, som direkte kan tilskrives foranstaltningen. Ved 

vurderingen af afkastet skal der ikke blot foretages en simpel sammenligning af 
tal før og efter foranstaltningen. Der skal bl.a. justeres for aktuelle 

markedstendenser, som også ville forekomme, hvis foranstaltningen ikke blev 

gennemført. Nærmere oplysninger om de metoder, der kan bruges til at beregne 

disse tal, findes i bilag III til denne vejledning. 

For foranstaltninger, der har et oplysningsformål – f.eks. at øge bevidstheden – 

skal der sættes tal på den forventede virkning udtrykt i antal personer, som har 
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tilegnet sig ny viden/ændret holdning. Antallet af personer, som er blevet 

inddraget, viser virkningsindikatoren for øget bevidsthed. I bilag III til denne 
vejledning findes flere oplysninger om kravene til metoder.  

 

Ved fastlæggelsen af foranstaltningens målsætninger skal følgende tages i 

betragtning: 

 Hvordan harmonerer foranstaltningens målsætninger med målene for det 

system med salgsfremstød, der anføres i artikel 2 og 3 i forordning (EU) 
nr. 1144/2014? Harmonerer målsætningerne med prioriteterne i det 

årlige arbejdsprogram? 

 Er foranstaltningens målsætninger i overensstemmelse med den angivne 

markedsanalyse? 

 Hvilken sammenhæng har målsætningerne med det vigtigste EU-
budskab, som beskrives i det følgende afsnit? Hvilke risici er forbundet 

med opnåelsen af foranstaltningens målsætninger? 

 Har foranstaltningen indflydelse på beskæftigelsen? Angiv, hvis det er 

relevant, det anslåede antal job, der sikres/skabes i kraft af 

foranstaltningen.  

 Brug venligst en reference til at anslå foranstaltningens virkning 

sammenlignet med et scenario, hvor foranstaltningen ikke finder sted. 

 Hvis lignende foranstaltninger er blevet gennemført for nylig, anføres 

sammenhængen mellem forslagets målsætninger og resultaterne fra de 

tidligere foranstaltninger.  

 

Afsnit 4: Foranstaltningens strategi 

På baggrund af markedsanalysen i afsnit 2 bedes du beskrive, hvordan du agter 

at nå foranstaltningens målsætninger. Du bedes tage stilling til følgende i 

begrundelsen af valget af din strategi i forbindelse med den planlagte 

foranstaltnings målsætninger: 

 Anfør og beskriv foranstaltningens målgrupper. Hvordan vil strategien 

blive skræddersyet til hver enkelt, og hvordan vil de blive inddraget 

gennem foranstaltningens forskellige aktiviteter og kanaler? 

 Hvordan udvælges aktiviteterne i forhold til målsætningerne? 

 Hvis der er foranstaltninger med sigte på et økonomisk afkast: Hvor 
stammer væksten fra – overordnet stigning i forbrug eller fortrængning af 

andre lignende produkter? Hvis foranstaltningen målrettes mod mere end 

ét land, skal du beskrive, hvordan strategien vil blive tilpasset til 

forskellige målmarkeder. 

 Er foranstaltningen beregnet til at supplere andre private eller offentlige 
aktiviteter, som gennemføres af den eller de forslagsstillende 

organisationer eller andre aktører på målmarkederne? Hvordan vil de 

ønskede synergier med disse aktiviteter blive sikret? 

 Hvis foranstaltningen skal fremme eller oplyse om en ordning, anføres 

det, om ordningen vil blive illustreret af et produkt?  
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Beskriv og begrund den planlagte blanding af kommunikation. Hvilke vigtige 

budskaber vil blive anvendt? Beskriv det planlagte indhold, prognosen, 
strukturen, formatet og kilden for budskaberne. 

Ansøgerne skal foreslå forskellige budskaber: et hovedbudskab og et eller flere 

underbudskaber. Hovedbudskabet bør være EU-budskabet (se nedenfor). 

Særlige budskaber (valgfri)  

1. Angives produkters oprindelse i budskaberne, og på hvilken måde (se 

bestemmelserne om angivelse af oprindelse artikel 2-4 i forordning 
2015/1831)?  

2. Agter du at vise varemærker (se betingelserne for salgsfremstød for 

varemærker i forordning 2015/1831 (artikel 6, 7 og 8))? Hvor mange 

varemærker vil blive vist? 

- I overensstemmelse med artikel 5, litra a), i forordning 2015/1831 skal 
det begrundes, at visningen af varemærker er nødvendig for at nå 

målsætningerne, ligesom det skal forklares, hvorfor dette ikke vil 

udvande det vigtigste EU-budskab. 

- Hvis mindre end fem varemærker vises, anføres en begrundelse, som 

opfylder følgende:  

a) I den medlemsstat, hvor den forslagsstillende organisation er 

hjemmehørende, er der færre end fem varemærker for det 

produkt eller den ordning, der er omfattet af foranstaltningen. 

b) Af behørigt begrundede årsager har det ikke været muligt at 

tilrettelægge en flerprodukt- eller flerlandeforanstaltning, der 
gør det muligt at vise flere varemærker. I dette tilfælde skal 

ansøgerne fremlægge en tilstrækkelig begrundelse og 

relevante oplysninger, herunder en liste over andre 

forslagsstillende organisationer, der er blevet kontaktet med 

et forslag til en fælles flerprodukt- eller 

flerlandeforanstaltning. Endvidere skal det forklares, hvorfor 
en sådan foranstaltning ikke blev foreslået. 

 

Forslag målrettet imod det indre marked med et budskab om korrekt kost eller et 

ansvarligt alkoholforbrug skal overholde relevante bestemmelser eller 

retningslinjer for folkesundhed i medlemsstaten, hvor programmet gennemføres, 
og indeholde referencer eller dokumentation herfor (se også afsnit 1.3.7). 

Afsnit 5: Foranstaltningens EU-dimension 

Hvert program skal have en EU-dimension, for så vidt angår både budskabets 

indhold og virkning. 

 

Se en detaljeret forklaring af krav til budskaber i de ofte stillede spørgsmål på: 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq-promotion-policy-1-5_en.html 
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I dette afsnit skal du beskrive de eventuelle fordele ved foranstaltningen for EU 

som begrundelse for EU-samfinansiering. Hvordan vil andre EU-producenter få 
gavn af foranstaltningen? 

Hvilken EU-dimension har foranstaltningen med hensyn til  

 at udbrede oplysninger om europæiske produktionsstandarder og de 

kvalitets- og sikkerhedsstandarder, der gælder for europæiske fødevarer 

og kostvaner samt europæisk madkultur  

 at udbrede kendskabet til europæiske produkter hos offentligheden og i 
samhandelskredse  

 at skabe synergier mellem organisationer i mere end én medlemsstat 

 at fremme billedet af europæiske produkter på internationale markeder 

 mulig virkning på målgrupper 

 geografisk dækning 

 foranstaltningernes bæredygtighed, for så vidt angår økonomiske, sociale 

og miljømæssige aspekter 

Afsnit 6: Beskrivelse af aktiviteter og analyse af budgetsituationen 

Der skal både gives en kortfattet beskrivelse af aktiviteterne og foretages en 

detaljeret analyse af det hertil afsatte budget. De anslåede omkostninger skal 
anføres på resultatplan. De planlagte aktiviteter skal grupperes i arbejdspakker. 

En arbejdspakke grupperer alle aktiviteter og resultater fra en hovedlinje i det 

detaljerede budget, f.eks. projektkoordinering, begivenheder, vurdering osv. 

 

Et resultat er et fysisk produkt af en aktivitet, f.eks. et seminar, en pjece, en 
aktion på et salgssted osv. Når der træffes beslutning om detaljeringsgraden i 

aktiviteterne og budgetfremlæggelsen, skal følgende besvares for hver enkelt 

aktivitet: hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor? 

Hvis der f.eks. er tale om seminarer, skal detaljeringsgraden som minimum 

omfatte den samlede pris pr. seminar. Hvis der skal arrangeres en række 

seminarer i løbet af det første år, hvor foranstaltningen gennemføres, er det 
vigtigt at forklare, hvorfor denne aktivitet er planlagt (i tilknytning til 

målsætningerne), og at fastlægge målgruppen/målgrupperne, den periode, som 

seminarerne skal arrangeres inden for, hvilke byer de skal arrangeres i, hvor 

mange deltagere der skal være, de valgte mødesteders art, det forventede 

resultat osv.  

For så vidt angår mediekampagner skal præsentationen indeholde nærmere 

oplysninger om det samlede budget, der investeres i produktion og distribution 

af annoncer (dvs. mediekøb, herunder årlige rabatter), og timingen af 

kampagnen. Det er ikke nødvendigt at angive navnene på publikationer og TV-

stationer. I stedet skal oplysninger såsom "Gross Rating Points" og opnåede 
målgrupper anføres for at angive kampagnens omfang. 

Ansøgerne skal desuden angive, hvem der skal gennemføre de enkelte aktiviteter 

– gennemførelsesorganer, underkontrahenter uden fortjeneste, andre 

underkontrahenter eller den forslagsstillende organisation (og – i tilfælde af flere 

forslagsstillende organisationer – hvilke organisation der skal gennemføre hvilke 

aktiviteter).  
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Skabelonen for beskrivelse af aktiviteter og begrundelse af budgettet skal bruges til alle 
arbejdspakker, der er planlagt til gennemførelse. 

Eksempler: 

 

Arbejdspakke 2. PR  

 
ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 

Beskrivelse af 
aktiviteter 

 

Giv en detaljeret beskrivelse af gennemførte PR-aktiviteter 

Resultater 

1 
pressekonference, 

1 pressesæt, 2 

pressemeddelelser
, 1 samling af 

udklip fra medier 
(i 12. måned)  

2 

pressemeddelelser, 

2 samlinger med 
udklip fra medier (i 

18. og 24. måned) 

2 

pressemeddelelser, 

2 samlinger af 
udklip fra medier (i 

30. og 36. måned) 

Resultindikatorer 
30 journalister til stede ved pressekonferencen, 20 artikler 

offentliggjort efter den første pressemeddelelse i år 2, … 

Budgetanalyse Pressekonference for 30 journalister: 5 000 EUR 

 

Udarbejdelse og distribution af to pressemeddelelser, 

opfølgning med medier: 1 000 EUR 

 

Løbende pressearbejde: 50 mandedage, xxx EUR/mandedag 

 … 

Subtotal for 
arbejdspakken 

Bør svare til beløbet i det detaljerede budget 

Gennemførelse Gennemførelsesorgan X 

 

Arbejdspakke 6. Begivenheder 

 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 

Beskrivelse af 
aktivitet 

Giv en detaljeret beskrivelse af den arrangerede 
studietur 

Resultater 

1 turrapport med 

deltagelsesark (i 
10. måned) 

1 turrapport med 

deltagelsesark (i 
20. måned) 

1 turrapport med 

deltagelsesark (i 
28. måned) 

Resultatindikatorer 
5 helsidesartikler offentliggjort i livsstilsmagasiner, der følger 

turen i år 1, 5 indlæg af powerbloggere, … 

Budgetanalyse Fly og indkvartering 
for 10 journalister/ 

Fly og 
indkvartering for 

Fly og 
indkvartering for 
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bloggere 

Tolke- og 
oversættelses-

tjenester, 
værtstjenester 

Forslagsstillende 

organisation A – 5 
mandedage 

10 journalister/ 

bloggere 

Tolke- og 

oversættelses-
tjenester, 

værtstjenester 

Forslagsstillende 
organisation A – 5 

mandedage 

10 journalister/ 

bloggere 

Tolke- og 

oversættelses-
tjenester, 

værtstjenester 

Forslagsstillende 
organisation A – 5 

mandedage 

Subtotal for 

arbejdspakken 
Bør svare til beløbet i det detaljerede budget 

Gennemførelse Gennemførelsesorgan X 

Bemærk, at det samlede budget for foranstaltningen fordelt på arbejdspakken 

(”Detaljeret budget”) skal vedlægges dit forslag ved brug af den skabelon, der 

stilles til rådighed. Nærmere oplysninger om budgetskabelonen fremgår af 

kapitel 1.3.7 i denne vejledning. 

Den anslåede budgetoversigt for hvert målland skal også anføres: 

Oversigt over budget pr. målland 

Målland: A I alt i EUR 

Målland: B I alt i EUR 

Afsnit 7: Måling af resultater 

I dette afsnit skal du give en detaljeret beskrivelse af metoderne til måling af 

opnåelsen af foranstaltningens målsætninger. Angiv, hvornår de enkelte 

evalueringer vil blive foretaget (f.eks.: ved udløbet af hvert år, hvor 

foranstaltningen gennemføres, eller ved foranstaltningens afslutning). Der skal 
angives detaljerede oplysninger om stikprøvers omfang i tilfælde af rundspørger 

og fastsættelse af referencen i tilfælde af beregning af økonomisk afkast. 

Bilag III til denne vejledning rummer eksempler på metoder, der kan anvendes 

til at måle den samlede bevidsthed, samt økonomiske virkningsindikatorer. 

Andre metoder kan også blive brugt til disse målinger, men formålet med de 
foreslåede metoder skal være at fastlægge et minimumsniveau for kvaliteten af 

evalueringerne og tilpasse evalueringerne og de fastsatte målsætninger for 

forskellige foranstaltninger til hinanden. 

Udarbejd en liste over resultat- og virkningsindikatorer (der findes eksempler 

i artikel 22 i gennemførelsesretsakten og bilag I hertil – du kan bruge lignende 
indikatorer). 

Resultatindikatorer skal tilknyttes de planlagte arbejdspakker og resultater. 

Virkningsindikatorer skal være tæt tilknyttet foranstaltningens 

målsætninger. 

Ved evalueringen af foranstaltningens resultater skal der ikke kun fokuseres på 

vellykket gennemførelse af foranstaltningen. En foranstaltning, som er 
gennemført i overensstemmelse med planen, kan godt have en ringe virkning. 

For eksempel bekræfter uddelingen af 10 000 brochurer til de besøgende ved 
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smagninger på salgssteder, at aktiviteten blev gennemført i overensstemmelse 

med forslaget. Det udgør imidlertid ikke et bevis på opnåelse af foranstaltningens 
målsætninger, som hænger sammen med ændringer af folks bevidsthed eller 

øget salg. Antallet af uddelte brochurer er en outputindikator. 

Forholdet mellem output-, resultat- og virkningsindikatorer kan gengives som 

følger: 

 

Opsummer virknings-, resultat- og outputindikatorer som vist i eksemplet i 

nedenstående tabel: 

 
Indikatortype Indikator Mængde 

Output  Antal viste tv-spots ved udløbet af år 2 
i gennemførelsen af de planlagte 

foranstaltninger 

50 

Resultat Antal eksponeringer, der hidrører fra 
tv-spots pr. december 2019 

20 000 000 

Virkning Bevidsthedsændring – Antal personer, 

der er inddraget/har ændret holdning 

2 000 000 

 

Afsnit 8: Kapacitet til at tilrettelægge og forvalte foranstaltningen 

I dette afsnit skal ansøgerne godtgøre, at de besidder de faglige kompetencer og 

kvalifikationer, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltningen.  

Her skal følgende oplysninger fremlægges som dokumentation: 

 Generelle profiler (kvalifikationer og erfaring) hos ansøgerens personale, 

som har det overordnede ansvar for forvaltning og gennemførelse af den 

foreslåede foranstaltning, herunder personalets rolle i gennemførelsen. 

 Den eller de forslagsstillende organisationers aktivitetsrapporter eller en 

beskrivelse af de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med de 

områder, som er berettiget til samfinansiering. 
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I tilfælde, hvor ansøgerne foreslår at gennemføre visse dele af forslaget, skal det 

dokumenteres, at de har mindst tre års erfaring med gennemførelse af lignende 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 

Desuden bør følgende elementer indgå: 

 Beskriv, hvordan du vil sikre, at foranstaltningen gennemføres til tiden og 

inden for det fastsatte budget, og at dens målsætninger opfyldes. 

 Hvilke mekanismer til kvalitetskontrol anvendes? Hvordan vil den 

forslagsstillende organisation sikre, at foranstaltningen gennemføres som 
planlagt, hvis gennemførelsesorganet ikke lever op til sine forpligtelser? 

 Beskriv det system til risikostyring, der vil blive etableret: Hvilke risici er 

der i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningen (f.eks. med 

hensyn til særlige usikkerhedsmomenter eller begrænsninger på 

markedet med tilknytning til mållande blandt tredjelande). Hvordan vil de 
blive afhjulpet, og hvilke afbødende foranstaltninger vil blive truffet? Hvad 

er den potentielle virkning af risiciene, og hvad er sandsynligheden for 

risici? 

 Hvordan vil foranstaltningen blive finansieret? Ansøgerne skal angive og 

kommentere resultatet af selvtesten af deres finansielle levedygtighed
4
. 

Hvis resultatet er "weak" (svag), skal der navnlig redegøres for, hvordan 
likviditeten vil blive sikret (ud over brug af forfinansiering), f.eks. ved 

hjælp af egne midler eller banklån. Angiv desuden, om der forventes 

støttebidrag fra organisationens medlemmer. 

Angiv, hvis det er relevant, kilderne og beløbene for den modtagne (eller 

ansøgte) EU-finansiering for samme foranstaltning eller del af foranstaltningen 
eller for din drift (driftstilskud) i de sidste to regnskabsår. 

Hvis du planlægger at indgive flere ansøgninger under denne indkaldelse af 

forslag, der kan gennemføres parallelt, skal du også angive oplysninger om, 

hvordan gennemførelsen kan sikres, hvis mere end en ansøgning godkendes til 

finansiering. Du skal især fokusere på: 

a) operationel kapacitet: Hvordan sikrer du nok operationel kapacitet 
og personale for at kunne nå de foreslåede foranstaltningers 

målsætninger? 

b) finansiel kapacitet: Forklar, hvordan du sikrer solid økonomisk 

forvaltning og korrekt likviditet for at opfylde betalingsforpligtelserne 

over for gennemførelsesorganerne for de projekter, der kører parallelt? 
Forklar også de fundne risici og dine reaktioner og 

risikostyringsværktøjer. 

Afsnit 9: Yderligere oplysninger 

Her angives en tidsplan for projektet og eventuelle yderligere oplysninger, som 

efter din mening er relevante. 

                                                 

4
 Se afsnit 1 i kapitel 1.3.5. 
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1.3.7. Bilag 

Følgende bilag skal overføres som led i ansøgningen: 
 

Bilagstitel Skabelon Sprogkrav 

Oplysninger om juridisk 

enhed 
Nej 

Kan indgives på ethvert af EU's officielle 
sprog 

Helst ledsaget af en engelsk oversættelse 
eller i det mindste et sammendrag af de 

indsendte dokumenter på engelsk  

Oplysninger om 

repræsentativitet 

Ja 

(bilag IV) 

Kan indgives på ethvert af EU's officielle 
sprog og skal helst ledsages af en engelsk 

oversættelse 

Oplysninger om finansiel 
kapacitet  

Til dels 

(bilag V) 

Kan indgives på ethvert af EU's officielle 
sprog. Intet behov for oversættelse. 

Revisionsrapport (for 

forslagsstillende 
organisationer, der 

anmoder om tilskud på 
over 750 000 EUR) 

Nej 

Kan indgives på ethvert af EU's officielle 

sprog. Intet behov for oversættelse. 

Teksten i del B på engelsk 
Ja 

(bilag II) 

På engelsk 

Detaljeret budget 
Ja 

(bilag VI) 

Kan indgives på ethvert af EU's officielle 
sprog. Intet behov for oversættelse. 

Yderligere oplysninger Nej 
Kan indgives på ethvert af EU's officielle 

sprog. Intet behov for oversættelse. 

 

Skabeloner til del B og de forskellige bilag kan hentes vha. værktøjet til 

indgivelse af forslag. Når du har angivet de nødvendige oplysninger til 

ansøgningsformularens del A, kan du downloade en ZIP-fil, der 

indeholder alle skabelonerne. 
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Bilag V og VI leveres i et format, som gør det muligt at indtaste oplysningerne. 

På grund af formulartypen (XFA) er det ikke muligt at overføre dette dokument 
direkte i IT-systemet. Kun almindelige PDF-formularer (ikke dynamiske) 

accepteres. Du bedes udskrive og scanne dokumentet i PDF-format eller udskrive 

det ved brug af en virtuel printer. 

Det er særdeles vigtigt, at du overfører det ønskede dokument i det rette 

format (PDF) under den tilsvarende overskrift. Fejl ved denne proces kan føre 

til mangler i forslaget og bringe hele din ansøgning i fare. 

Før du afslutter ansøgningsprocessen eller logger af, bør du derfor 

dobbelttjekke, at dine bilag foreligger i PDF-format, og at indholdet i 

dine dokumenter matcher overskriften i redskabet til indgivelse af 

forslag online.  

Det er dit ansvar at overføre de rette dokumenter.  

Bemærk, at der kun kan overføres ét PDF-dokument for hvert af de 

krævede bilag. 

Derfor skal ansøgerne for så vidt angår visse bilag (såsom oplysninger om 

juridisk enhed, finansiel kapacitet og revisionsrapporter) udskrive forskellige 

dokumenter, scanne dem og samle dem i ét dokument. 

Dette gælder også for foranstaltninger, der omfatter flere ansøgere. De 

relevante oplysninger for alle ansøgerne skal indsamles i ét dokument 

pr. bilag. 
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Oplysninger om juridisk enhed 

For at kunne vurdere ansøgerens/ansøgernes tilskudsberettigelse anmodes der 
om følgende støttedokumenter: 

 private enheder: uddrag af Statstidende, kopi af vedtægterne, uddrag af 

handels- eller selskabsregistret 

 offentlige enheder: kopi af det dokument, hvorved aktieselskabet er 

oprettet, eller andre officielle dokumenter om oprettelse af det 

offentligretlige organ 

 enheder uden status som juridisk person: dokumenter, hvoraf det 

fremgår, at deres repræsentant/repræsentanter har kapacitet til at 

påtage sig retlige forpligtelser på deres vegne.  

Oplysninger om repræsentativitet 

For at kunne vurdere ansøgernes repræsentativitet skal den relevante skabelon 
udfyldes og indgives under den rette overskrift i værktøjet til indgivelse af 

forslag. Skabelonen findes i ovennævnte ZIP-fil. 

Oplysninger om finansiel kapacitet – ikke påkrævet for offentlige organer 

Blandt de støttedokumenter, der skal vedlægges online-ansøgningen for at gøre 

det muligt at vurdere den finansielle levedygtighed, kan nævnes: 

 årsregnskabet (herunder balancen og resultatopgørelsen) for det seneste 

afsluttede regnskabsår (for nyligt etablerede enheder skal 

forretningsplanen forelægges i stedet for regnskabet) 

 en udfyldt formular vedrørende finansiel kapacitet med de data, der er 

nødvendige for at vurdere den finansielle levedygtighed. PDF-filen findes i 
ovennævnte ZIP-fil. 

Revisionsrapport 

For koordinatorer eller andre ansøgere, der anmoder om et EU-bidrag på 

750 000 EUR eller derover (grænse pr. ansøger), skal der endvidere fremlægges 

en revisionsrapport, som er udarbejdet af en godkendt ekstern revisor, der har 

attesteret regnskaberne for det seneste disponible regnskabsår. Denne 
bestemmelse gælder ikke for offentlige organer. 

Teksten i del B på engelsk 

For at lette gennemgangen af forslag hos uafhængige eksperter, som bidrager 

med tekniske input til evalueringen, skal forslaget helst ledsages af en engelsk 

oversættelse af den tekniske del (del B), hvis den er skrevet på et andet af EU's 
officielle sprog. 

Detaljeret budget 

Som beskrevet i afsnit 6 i del B skal en tabel, der viser den aktivitetsbaserede 

budgetlægning, overføres separat. PDF-skabelonen findes i ovennævnte ZIP-fil. 

De samlede omkostninger for aktiviteterne skal svare til beskrivelsen angivet i 
afsnit 6. 

Ved udfyldelse af tabellen skal der tages hensyn til følgende: 

 "1. Projektkoordinering" omfatter koordinering med 

medlemsstat/medlemsstater eller forvaltningsorganet, mellem ansøgere 

og med gennemførelsesorganer og andre underkontrahenter. 

26



 Blandt løbende PR-aktiviteter kan nævnes: arbejde med bloggere, 

indsamling af kontaktlister over journalister og bloggere, udarbejdelse og 
udgivelse af pressemeddelelser og faktaark, tilrettelæggelse af interviews, 

udarbejdelse af advertorials, udarbejdelse og formidling af nyhedsbreve 

til målgrupper, indsamling og analyse af medieklip osv. 

 Kontakt til pressen kan omfatte: pressekonferencer og andre 

arrangementer rettet mod pressen. Alle omkostninger skal medregnes: 

personaleomkostninger til forberedelse, leje og udsmykning af værelser, 
catering, invitationer. 

 Online-annoncering skal medtages under underoverskriften "5. 

Annoncering" og ikke "4. Websted, sociale medier". 

 Trykte annoncer under "5. Annoncering" omfatter ikke advertorials, som 

skal medtages under PR (se ovenfor). Punktet omfatter til gengæld 
annoncetillæg i blade og aviser. 

 TV omfatter sponsorering af tv-shows. Angiv målgrupper og "Gross Rating 

Points". 

 Udendørs, biograf omhandler billboards, plakater, annoncering på 

busser/sporvogne osv. Annoncering og udstilling på salgssteder skal 
medtages under overskriften for salgsfremstød på salgssteder. 

 Sponsorering af andre arrangementer end dem, der indgår i 

foranstaltningen. 

 Prøvesmagningsdage, inkl. alle omkostninger: personale, leje af lokaler, 

udstillingsudstyr, produktprøver osv. For så vidt angår omkostninger til 
produktprøver skal det daglige anvendte beløb begrundes; 

enhedsomkostningerne skal svare til 

produktionsomkostningerne + transport og ikke til detailpriserne for 

sådanne produkter. 

 "9. Andre aktiviteter": I forslaget anføres det, hvilke aktiviteter der vil 

blive gennemført. 

Yderligere oplysninger 

Dette bilag kan anvendes til at angive oplysninger og understøttende 

dokumenter vedrørende genkendelse af kvalitetsordninger i medlemsstaten, med 

hensyn til korrekt kost og et ansvarligt alkoholforbrug (se betingelser angivet i 

afsnit 6.2 i indkaldelsen af forslag). 

 

1.4. INDGIVELSE 

1.4.1. Tidsfrist for indgivelse 

Tidsfristen for indgivelse anføres i indkaldelsen af forslag til 

enkeltlandsprogrammer. 

Du kan når som helst erstatte/opdatere forslaget i det elektroniske 

indgivelsessystem.  

Du kan faktisk indgive dit forslag flere gange inden for tidsfristen og 

f.eks. foretage opdateringer eller ændringer. 
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Du kan få vist og/eller ændre dit indsendte forslag på siden "My 

Proposals" på deltagerportalen. Så længe indkaldelsen stadig er åben, 

overskrives den gamle udgave af den nye. 

Efter tidsfristen for indgivelse af forslag er det ikke længere muligt at foretage 

ændringer eller tilføjelser. 

Det er meget vigtigt, at du ikke venter indtil kort før tidsfristen, før du 

indgiver dit forslag. Dette vil i væsentlig grad øge risikoen for, at et 

problem i sidste øjeblik blokerer for forslaget.  

Når du indgiver forslaget, vil det elektroniske indgivelsessystem foretage kontrol 

af bl.a. forslagets fuldstændighed, intern overensstemmelse mellem data, 

virusinfektion, filtyper, begrænsninger med hensyn til størrelse osv. 

Hvis du ikke indgiver dit forslag inden for tidsfristen, vil systemet ikke tage det i 

betragtning, og det anses ikke for at være indgivet. 

Du bedes undlade at sende dit forslag til CHAFEA med posten eller pr. e-

mail, da kun forslag, som indgives via det elektroniske 

indgivelsessystem, kommer i betragtning. 

 

1.4.2. Kvittering for modtagelse 

Dato og klokkeslæt for indgivelse af forslaget registreres automatisk, og der 

sendes en kvittering for modtagelsen til koordinatoren pr. e-mail.  

Hvis du ikke modtager en e-mail med en kvittering for modtagelsen, 

skyldes det, at forslaget IKKE er indgivet.  

 

1.4.3. Sådan indgiver du en klage  

Hvis du mener, at indgivelsen af dit forslag er mislykket på grund af en fejl i det 

elektroniske indgivelsessystem, skal du straks indgive en klage via helpdesken 

på deltagerportalen, hvori du redegør for omstændighederne og vedlægger en 

kopi af forslaget. Metoden til indgivelse af en klage over andre aspekter ved 

indgivelsen af et forslag beskrives i de oplysninger, som du modtager via det 
elektroniske indgivelsessystem (se afsnittet "My Area" på deltagerportalen).  
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2. EVALUERING OG RESULTATER 

Alle forslag, som CHAFEA modtager via det elektroniske indgivelsessystem, 
gennemgår en proces med evaluering på flere niveauer, som omfatter flere 

kategorier af kriterier, som præsenteres i indkaldelsen, herunder kriterier for 

tilskudsberettigelse, udelukkelse, udvælgelse og tildeling.  

Forslag evalueres i dybeste fortrolighed.  

Når forslaget er indgivet, vil ansøgeren ikke blive kontaktet af CHAFEA, før 

forslaget er evalueret, medmindre 

 CHAFEA er nødt til at kontakte ansøgeren for at afklare spørgsmål om 

f.eks. tilskudsberettigelse eller anmode om supplerende oplysninger om en 

del af forslaget inden for de grænser, der er fastsat i de relevante 

bestemmelser EU-finansforordningen og dens 

gennemførelsesbestemmelser (der kan anmodes om en afklaring for bedre 
at forstå bestemte elementer ved det indgivne forslag eller 

støttedokumenter; en sådan afklaring vil dog ikke føre til væsentlige 

ændringer af forslaget)  

 ansøgeren har indgivet en klage vedrørende indgivelsesproceduren (se 

kapitel 1.4.3). 

 

2.1. Oversigt over evalueringsprocessen  

Alle kriterier og obligatoriske støttedokumenter udspecificeres i indkaldelsen af 

forslag til enkeltlandsprogrammer. Gennemgå venligst disse kriterier 

omhyggeligt. Forslag, som ikke opfylder alle disse kriterier, vil blive udelukket på 
det pågældende stadie i evalueringsprocessen. Yderligere oplysninger om 

tildelingskriterierne findes i bilag VII. 

 

2.2. Resultater 

På baggrund af evalueringen rangeres alle tilskudsberettigede forslag ud fra det 

samlede antal tildelte point. Kun forslag, der opfylder alle kriterier, er berettiget 
til samfinansiering. Det eller de højest rangerede forslag tildeles samfinansiering 

afhængigt af det budget, der er til rådighed. 

Der oprettes en separat rangeringsliste for hvert af de prioriterede emner i den 

pågældende indkaldelse. 

Derudover udarbejdes en reserveliste over forslag i tilfælde af, at flere bevillinger 
stilles til rådighed i årets løb. 
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. 
Bilag I: Ansøgningsformular – del A (kommenteret udgave) 

 
 
 
 
 

Salgsfremstød for landbrugsprodukter 
 

Indkaldelse: 

Emne: 

Foranstaltningstype: 

Forslagets nummer: 

Forslagets akronym: 
 

 

 

Indholdsfortegnelse  

Afsnit Titel Foranstaltning 

1 Generelle oplysninger  

2 Administrative data om de forslagsstillende organisationer  

3 Forslagets budget  

4 Oplysninger om foranstaltningen  

 

Sådan udfyldes formularen: 

De administrative formularer skal udfyldes for hvert forslag ved brug af de skabeloner, der findes i det 
elektroniske indgivelsessystem. Nogle datafelter er udfyldt på forhånd på baggrund af de tidligere trin i 
indgivelsesprocessen. 
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1 – Generelle oplysninger 

Indkaldelsens nr.  Foranstaltningstype  

Emne  Akronym  

Forslagets titel    

Varighed i måneder    

    

Valgfrie nøgleord    

 

Sammendrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resterende tegn 2 000 

  

Maks. 200 tegn (inkl. mellemrum)  

Foranstaltningens varighed i hele måneder: 12-24-36 måneder 

Anfør eventuelle nøgleord, som beskriver dit forslag (maks. 200 tegn inkl. mellemrum) 

Kort sammenfattende beskrivelse (på engelsk, maks. 2 000 tegn inkl. mellemrum), hvor der tydeligt redegøres for 

• relevans i forhold til emnet  

• målsætninger for forslaget, som primært skal vedrøre salg/eksport/forbrug af de promoverede produkter 

og/eller bevidstheden om de promoverede produkter blandt målgrupperne 

• hvordan målsætningerne vil blive nået (strategi, beskrivelse af aktiviteterne, mållande og målgrupper) 

• samlet budget for forslaget. 

 

Sammendraget vil blive brugt som en kort beskrivelse af forslaget til kommunikationsformål. 

• Undlad at medtage fortrolige, kommercielt følsomme eller personlige oplysninger. 

• Skriv tekst med almindelig skrift, og undgå specialtegn. 
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Erklæringer* 

I nedenstående erklæringer forstås der ved termen "koordinator" den førende partner ved 

forslag, der indgives af flere forslagsstillende organisationer. Hvis forslaget indgives af én 

forslagsstillende organisation, skal erklæringerne fremsættes af den organisation, der indgiver 

forslaget. 

Koordinatoren har kun ansvaret for, at oplysningerne om vedkommendes egen organisation er 

korrekte. Hver forslagsstillende organisation har ansvaret for, at de oplysninger vedrørende 

organisationen, der fremsættes i nedenstående erklæringer, er korrekte. Hvis forslaget 

godkendes til at modtage EU-finansiering, skal koordinatoren og hver godkendt forslagsstillende 

organisation fremsætte en individuel erklæring i denne henseende. 

1) Koordinatoren erklærer at have indhentet udtrykkeligt samtykke fra alle forslagsstillende 
organisationer om deres deltagelse og om indholdet i dette forslag. 

□ 

2) Oplysningerne i dette forslag er korrekte og fyldestgørende. □ 

3) Koordinatoren bekræfter, at han/hun på sin organisations vegne har foretaget selvtesten af 
den finansielle kapacitet og modtaget en bekræftelse fra hver forslagsstillende organisation af, 
at de har foretaget den samme test på 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html   
medmindre koordinatoren eller en anden forslagsstillende organisation er undtaget fra testen, 
fordi vedkommende er et offentligretligt organ som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 4), i direktiv 
2014/24/EU. 

□ 

 

4) Koordinatoren erklærer herved, at vedkommendes enhed og hver forslagsstillende 
organisation har bekræftet: 

 

- at hvis de modtager et driftstilskud fra et EU-program, vil de ikke gøre krav på tilskud til 
indirekte omkostninger for denne foranstaltning for det år, som driftstilskuddet dækker 

□ 

- at de fuldt ud overholder de kriterier for udelukkelse og tilskudsberettigelse, der er fastlagt i 
den specifikke indkaldelse af forslag 

□ 

- at de besidder de tekniske og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre 
foranstaltningen effektivt 

□ 

- at de ikke modtager EU-finansiering til nogen af de oplysningskampagner og salgsfremstød, 
der beskrives i dette forslag 

□ 

- at de er repræsentative for den sektor eller det produkt, som forslaget omhandler, i 

overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, eller artikel 1, stk. 2, i 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1829 

□ 

- at de ikke modtager og ikke vil modtage noget støttebidrag fra nogen tredjeparter specifikt til 
dækning af omkostninger i forbindelse med foranstaltningen (med undtagelse af støttebidrag til 
en tilskudsmodtagende organisation fra sine medlemmer). 

□ 

  

5) Koordinatoren bekræfter, at forslaget kun omfatter tilskudsberettigede produkter og 
ordninger, som er opført i artikel 5 i forordning (EU) nr. 1144/2014. 

□ 

6) Koordinatoren bekræfter, at forslaget overholder dels EU-lovgivningen om de pågældende 
produkter og markedsføring af dem og dels de specifikke betingelser for målretning mod det 
indre marked som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 
2015/1829. 

□ 

7) Koordinatoren bekræfter, at gennemførelsen af oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene vil blive overladt til et eller flere gennemførelsesorganer som omhandlet i 

□ 

SAMPLE

33



 

Agri_Prom.pdf – Ver2.0 Side 4 af 8   

artikel 13 i forordning (EU) nr. 1144/2014. Disse organer skal udvælges før underskrivelsen af 
tilskudsaftalen for at sikre valuta for pengene og fravær af interessekonflikter. 

8) Koordinatoren bekræfter, at hvis forslagsstillende organisationer foreslår at gennemføre 
visse dele af forslaget, skal de have mindst tre års erfaring med gennemførelse af 
oplysningskampagner og salgsfremstød. Koordinatoren bekræfter desuden, at omkostningerne 
til sådanne aktiviteter ikke vil overstige de normale markedssatser. 

□ 

9) Koordinatoren bekræfter, at bestemmelserne om visning af oprindelse og varemærker som 
omhandlet i kapitel II i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1831 vil blive 
overholdt. 

□ 

10) Koordinatoren bekræfter, at hvis et budskab, der formidles i kraft af en foranstaltning, 
vedrører indvirkning på sundheden, så skal dette budskab godtages af den nationale 
myndighed, der har ansvaret for folkesundheden i mållandet, eller overholde kravene i bilaget 
til forordning (EF) nr. 1924/2006, hvis foranstaltningen gennemføres i det indre marked. 

□ 

 
* I henhold til artikel 131 i finansforordningen af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
(EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1) og artikel 145 i dens gennemførelsesbestemmelser (EUT L 362 af 31.12.2012, s.1) samt de særlige 
bestemmelser, der gælder for oplysningskampagner og salgsfremstød (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1829), kan 
forslagsstillende organisationer, der har afgivet urigtige erklæringer, under visse omstændigheder pålægges administrative og 
økonomiske sanktioner.  

 
Beskyttelse af personoplysninger 

Vurderingen af din ansøgning om tilskud indebærer, at der indsamles og behandles personoplysninger 
(f.eks. ansøgerens navn, adresse og CV). Dette udføres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-
institutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Medmindre andet er angivet, 
er det nødvendigt, at ansøgeren besvarer spørgsmålene i dette skema og afgiver de ønskede 
personoplysninger, så det er muligt at vurdere tilskudsansøgningen på grundlag af betingelserne i 
forslagsindkaldelsen. I erklæringen om beskyttelse af personoplysninger findes der nærmere oplysninger 
om, hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger, og om, hvordan du kan udøve dine 
rettigheder. Ansøgere kan når som helst indgive en klage over behandlingen af deres personoplysninger 
til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.  

Dine personoplysninger kan blive registreret i Kommissionens system for tidlig opdagelse og udelukkelse 
(EDES), der er et nyt system oprettet af Kommissionen til at styrke beskyttelse af EU’s finansielle 
interesser og sikre solid økonomisk forvaltning, i henhold til bestemmelserne i artikel 105, litra a), og 
artikel 108 i den reviderede EU-finansforordning (FF) (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
EURATOM) 2015/1929 af 28. oktober 2015 om ændring af forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012) og 
artikel 143-144 i de tilhørende gennemførelsesbestemmelser (KOMMISSIONENS DELEGEREDE 
FORORDNING (EU) 2015/2462 af 30. oktober 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 
1268/2012). Få flere oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personoplysninger for EDES-databasen). 

 

2 – Administrative data om den eller de forslagsstillende 
organisationer 

Deltagerkode Juridisk navn   
Navn i kortform:    
Organisationens adresse:   

Gade/vej 
   

By    

Postnummer    

Land    

Websted    
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Din organisations type som omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 1144/2014: skal udfyldes 

 
 erhvervsorganisation eller brancheorganisation, der er etableret i en 
 medlemsstat 

  producentorganisation eller sammenslutning af 
 producentorganisationer 

  organ fra landbrugsfødevaresektoren 

 

Afdelinger, der udfører det foreslåede arbejde 

Afdeling 1    
 

Afdelingens navn 
 
 
      Samme som den forslagsstillende organisations adresse 

  
 
 
 

    
Gade/vej    

    

By     
    

Postnummer    
    

Land    

 

  

 

Angiv gade-/vejnavn og -nummer 
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Ansvarlig for forslaget 
Kontaktpersoners navne og e-mailadresser er skrivebeskyttede i formularen med administrative data. Kun supplerende oplysninger 
kan ændres her. For at angive adgangsrettigheder og grundlæggende kontaktoplysninger for kontaktpersoner bedes du gå tilbage til 
trin 4 i indgivelsesprocessen og gemme ændringerne. 

Titel   Køn  O  Mand O Kvinde 
     

Fornavn   Efternavn   
     

E-mail     

  

Position i org.  
 

   

     

Afdeling     
     

  
        Samme som den forslagsstillende  organisationsadresse 
 

   

Gade/vej      
  

 
 

   

By  Post- 
nummer 

  

     

     
Land     

     

Websted 
    

 
     

Tlf.:       Tlf. 2:  Fax  
     

Andre kontaktpersoner 

Fornavn Efternavn E-mail Tlf.: 
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3 – Forslagets budget 

Alle beløb angives i EUR. 
 
 
 
 
 

Nr. 

 
 
 
 
 

Deltager 

 
 
 
 
 

Land 

 
 

(A) Direkte 
personale-

omkostninger 

 

 
(B) Direkte 

omkostninger i 
forbindelse med 
underentreprise

r 

 
 
 

(C) Andre 
direkte 

omkostninger 

 
 

(D Indirekte 
omkostninger 

(4 % af A) 

 
 
 

Samlede 
omkostninger 

 

 
Refusionssats i 

%1 

 
 

Maksimalt EU-
bidrag 

 
 
 

Ønsket tilskud 2,3 

 
 

Indtægter, der hidrører fra 
foranstaltningen 

    
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) = 

0.04 * (a) 

(e) = (a)+(b)+(c) 

+(d) 

 
(f) 

 
(g) = (e)*(f) 

 
(h) 

 
(i) 

 
1 

   
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
80 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

2            

 
I alt 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

1 – Forslagsstillende organisationer fra medlemsstater, der modtager finansiel støtte, er berettiget til refusionssatsen for det valgte emne plus 5 %. 

2 – Hvis en forslagsstillende organisation anmoder om mere end 750 000 EUR i EU-bidrag, skal der indsendes en revisionsattest, som er udstedt af en godkendt ekstern revisor. Heri godkendes 
regnskabet for det seneste disponible regnskabsår. Dette krav gælder ikke for forslagsstillende organisationer med status af offentligretlige organer som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 4), i direktiv 
2014/24/EU. 

3 – Det tilskud, som der anmodes om, må ikke være højere end det maksimale EU-bidrag. 
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4 – Oplysninger om foranstaltningen 

Målland(e)    

Udvælg omhyggeligt et eller flere mållande, der er støtteberettigede under det valgte emne. 

Fremmer foranstaltningen nogen af følgende kvalitetsordninger på EU-plan eller nationalt plan?  

 EU-kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, vine eller spiritus 

 Økologisk produktionsmetode  

 Det logo, der anvendes for kvalitetslandbrugsprodukter, som er specifikke for EU's 
fjernområder  

 Nationale kvalitetsordninger  

 Foranstaltningen fremmer ingen af ovennævnte ordninger 

  

Produkter, som promoveres eller bruges til at illustrere den  
ordning, der promoveres 

 

 

Vælg et eller flere mållande 

Vælg en eller flere produktkategorier. 
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Del B – skabelon 

Foranstaltningens titel 

1. Præsentation af den eller de forslagsstillende organisationer 

 

 

2. Produkter/ordninger og markedsanalyse 

 

 

3. Foranstaltningens målsætninger 

 

 

4. Foranstaltningens strategi 

 

 

5. Foranstaltningens EU-dimension 

 

 

6. Beskrivelse af aktiviteter og analyse af budgetsituationen 

Arbejdspakke 

Indsæt navnet på arbejdspakken (svarer til de 

overskrifter, der er anvendt i den "detaljerede 

budgetoversigt"). 

Aktivitet Indsæt navnet på aktivitet 1. 

Beskrivelse af 

aktiviteten 
Giv en nøjagtig beskrivelse af aktiviteten. 

 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 

Resultater 

For hvert år 

opføres en liste 

over resultater 

(via 
outputindikatorer)

. 

  

Resultatindikatorer Angiv de relevante resultatindikatorer. 
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Budgetanalyse 

Budgettet skal kædes sammen med 

foranstaltningens resultater. 

Anslå enhedsomkostninger for hvert enkelt resultat. 

Hvis relevant: budget for hvert enkelt målland. 

Subtotal for 

aktivitet 1 
I EUR I EUR I EUR 

Gennemførelse 

Anfør, hvilken enhed der vil gennemføre aktiviteten: 

den forslagsstillende organisation (hvilken) eller det 
organ, der gennemfører projektet? 

Anvend den samme tabel så mange gange, som det er nødvendigt, for 
hver enkelt aktivitet og arbejdspakke, der er budgetteret i den 
"detaljerede budgetoversigt". 

Anfør afslutningsvis også: 

Sammendrag af budgettet for hvert enkelt målland 

Målland A I alt i EUR 

Målland B I alt i EUR 

 

7. Måling af resultater og indikatorer for foranstaltningen 

 

 

8. Kapacitet til at tilrettelægge og forvalte projektet 

 

 

9. Yderligere oplysninger 
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Bilag III: Forslag til metoder til efterfølgende beregning af afkast 

 
Følgende forslag skal overvejes ved evalueringen af resultaterne af et salgsfremstød. Samtidig 
skal der sikres sammenhæng mellem evalueringen af resultaterne ved afslutningen af et 
salgsfremstød og de mål, der er opstillet ved indledningen af salgsfremstødet. Under 
forberedelsen af salgsfremstødet skal der derfor tages hensyn til disse anbefalinger ved 
fastsættelse af programmets mål. 

Økonomisk virkning 
 
Ved salgsfremstød forventes der et økonomisk afkast. Men da salgsfremstød gennemføres i et 
komplekst miljø, er det vanskeligt at sætte tal på deres reelle økonomiske virkning. Ved en simpel 
sammenligning af de økonomiske parametre før og efter kampagnen tages der ikke hensyn til 
eksterne variabler, der har en indvirkning. For at få et isoleret indtryk af salgsfremstødets reelle 
virkning uden indflydelse fra andre variabler såsom markedstendenser eller kriser skal der ved 
beregning af afkastet gøres brug af en reference. Denne reference giver et skønsmæssigt billede af, 
hvad der ville være sket i mangel af salgsfremstødet. Selve virkningen anslås ved at sammenligne 
referencescenariet med de registrerede data. Resultatet af denne evaluering skal udtrykkes i EUR.  

En sådan reference kan fastsættes på flere måder. Her beskriver vi to enkle og intuitive metoder. 
Andre metoder kan også anvendes, men i så fald skal den valgte metode begrundes. 

1) Historisk tendens 
Hvis et produkt har oplevet en stabil markedstendens over et længere tidsrum, kan man 
projicere denne tendens ud i fremtiden og bruge den som reference. Således kan referencen 
Q fastlægges ved at projicere markedstendensen mellem tidspunkt 1 (Time 1) (S1) og (S2) til 
tidspunkt 3 (Time 3) (Q). Efterfølgende kan den observerede situation ved Time 3 (S3) 
korrigeres for tendensen ved at trække Q fra S3 og finde salgsfremstødets virkning. Som 
allerede nævnt er en stabil markedstendens en forudsætning for at bruge denne metode. Den 
egner sig ikke til meget svingende markeder. 

 
2) Forskel på forskelle 

I mange tilfælde er markedstendenserne ikke stabile. Ved en anden tilgang bruges et 
sammenligneligt produkt til at fastlægge referencescenariet. Figuren nedenfor viser en 
reference, der bruges ved en metode baseret på forskellen på forskellene. Et sammenligneligt 
produkt (det skal begrundes, hvorfor produktet er sammenligneligt) udviser en bestemt 
markedstendens (S1 til S2). Referencescenariet (Q) kan fastlægges ved at projicere denne 
tendens på situationen før kampagnen for det promoverede produkt (P1). Ved at 
sammenligne den observerede situation efter kampagnen (P2) med referencen kan 
kampagnens virkning udledes, idet der tages hensyn til markedstendenserne. 
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Bemærk komplementariteten mellem de to metoder, der beskrives ovenfor. Hvis et produkt 
tidligere har udvist en tendens, der ligner det promoverede/undersøgte produkts tendens, kan 
førstnævnte hævdes at være sammenligneligt og velegnet til at fastlægge referencen ved 
brug af den metode, der bygger på forskellen på forskellene. 

Salgsfremstødets afkast er den øgede omsætning (i EUR), mens salgsfremstødet gennemføres. Der 
kan ikke tages hensyn til mere langsigtede virkninger, da tidspunktet for evaluering ligger ved 
salgsfremstødets afslutning. 

Det anbefales også at tage investeringsafkastet fra salgsfremstødet i betragtning. Sidstnævnte skal 
beregnes som forholdet mellem stigningen i salget eller eksporten af de promoverede produkter i løbet 
af salgsfremstødet (afkastet) og investeringen (som er lig med de samlede omkostninger ved 
salgsfremstødet). 

Virkning i form af øget kendskab 
Det ultimative mål for oplysningskampagner er at øge kendskabet til produktet. For at finde ud af, hvor 
mange mennesker der har fået øget deres kendskab til et produkt, kan der foretages en undersøgelse 
med følgende opbygning: 

Da en oplysningskampagne i de fleste tilfælde omfatter flere temaer og budskaber, kan modtagelsen 
af oplysningerne ikke måles ved blot at stille ét spørgsmål. I stedet skal der stilles en række 
spørgsmål. En person kan anses for at have kendskab til budskabet/temaet, hvis vedkommende 
kender svaret på en på forhånd fastlagt andel af disse spørgsmål. Følgende tabel viser et eksempel 
på en test, hvor man anses for at have det fornødne kendskab, hvis man kan besvare mindst 2/3 af 
spørgsmålene: 

PERSON X Ønsket svar Faktisk svar PERSON Y Ønsket svar Faktisk svar 

Spørgsmål 1 Ja Ja Spørgsmål 1 Ja Ja 

Spørgsmål 2 Ja Ja Spørgsmål 2 Ja Nej 

Spørgsmål 3 Nej Ja Spørgsmål 3 Nej Nej 

Resultat 2/3 = bestået Resultat 1/3 = ikke bestået 

Person X bestod testen, mens person Y ikke bestod. Den absolutte stigning i antallet af personer, der 
består denne test, når situationen før og efter kampagnen sammenlignes, er virkningen i form af øget 
kendskab. Spørgsmålene skal formuleres på en sådan måde, at det er enkelt at tildele en score. 
Desuden skal de være repræsentative for de temaer og budskaber, som salgsfremstødet omfatter. 
Stikprøven skal være repræsentativ for målgruppen/målgrupperne. Sammenligningen af 
undersøgelserne før og efter kampagnen bør frembringe det absolutte antal personer, som har øget 
deres kendskab. 
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Der kan også anvendes andre undersøgelsesmetoder. Disse skal dog begrundes behørigt og opnå 
det samme mål. 
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Bilag IV: Oplysninger om repræsentativitet 

I henhold til artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 (herefter 
BA) og artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1829 (herefter DA) skal den 
forslagsstillende organisation være repræsentativ for sit produkt eller sin sektor. 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over, hvordan repræsentativitet kan påvises. De 
artikler, der henvises til, findes i DA og BA. 

 

Organisationens type Kriterier for repræsentativitet 

Erhvervsorganisation eller 
brancheorganisation, der 
er etableret i en 
medlemsstat eller på EU-
plan 

50 % af antallet af producenter eller 50 % af mængden eller værdien af 
den afsættelige produktion af det/de pågældende produkt(er) eller den 
berørte sektor 
(artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i), i DA) 

Brancheorganisation, som er anerkendt af medlemsstaten 
(artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ii), i DA) 

Sammenslutninger under EU's kvalitetsordninger: 50 % af mængden 
eller værdien af den afsættelige produktion af produktet/produkterne 
med registreret betegnelse (artikel 1, stk. 1, litra b), i DA) 

(Sammenslutning af) 
producentorganisation(er) 

Anerkendt af medlemsstaten i henhold til artikel 154 eller artikel 156 i 
forordning (EU) nr. 1308/2013  
(artikel 1, stk. 1, litra c), i DA) 

Organ fra 
landbrugsfødevaresektoren 

- hvis målsætning og aktivitet er at formidle oplysninger om og fremme 
salget af landbrugsprodukter 
- som af medlemsstaten har fået overdraget en klart defineret offentlig 
tjenesteydelsesopgave på dette område  
- som har været etableret i mindst to år før offentliggørelsen af 
indkaldelsen 
- som har repræsentanter for produktet eller sektoren blandt sine 
medlemmer. 
(artikel 7, stk. 1, litra d), i BA og artikel 1, stk. 1, litra d), i DA) 

 
Beskriv, hvordan din organisation opfylder kriterierne for repræsentativitet i den pågældende 
medlemsstat eller på EU-plan. Angiv i denne henseende: 
 din organisations type og status, f.eks. et konsortium bestående af X og Y, anerkendt af 

medlemsstaten, repræsentativitet for sektoren osv. 
 data om afsættelig produktion, eksport, omsætning, salg, antal producenter osv. 

Medtag henvisninger til kilderne til de oplysninger, som du anfører i din begrundelse. Begrundelsen 
skal omfatte alle de kriterier, der gør sig gældende i hvert enkelt tilfælde. 
 
Henvises der til anerkendelse fra en medlemsstat, vedlægges dokumentation som f.eks. en kopi af 
anerkendelsen eller et link til en offentligt tilgængelig liste over anerkendte organisationer.  
 
Hvis din organisation ikke er repræsentativ ud fra ovennævnte kriterier, bedes du begrunde, hvorfor du 
mener, at den skal betragtes som repræsentativ. Lavere tærskler end ovennævnte kan accepteres, 
hvis den forslagsstillende organisation kan påvise, at særlige omstændigheder, herunder 
markedsstrukturen, berettiger, at organisationen betragtes som repræsentativ for det/de pågældende 
produkt(er) eller den berørte sektor (afvigelse fra bestemmelserne om 50 % opstillet i artikel 1, stk. 2, i 
DA). 
 
Hvis forslaget indgives af mere end én forslagsstillende organisation, skal alle beskrivelser samles i ét 
dokument. Beskrivelserne må højst være på 2 000 tegn pr. forslagsstillende organisation. 
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CHAFEA - Blanket vedrørende finansiel levedygtighed

Sprog DA

Oplysninger om foranstaltningen og deltagerne

Foranstaltningens 
titel

Forslag nr.

Deltagerens navn

EU-bidrag i alt EU-deltagerbidrag

Regnskabsmæssige data

Regnskabets startdato Regnskabets slutdato

Regnskabets varighed Kontantregnskab Ny enhed

Stiftelsesdato

Valuta € Euro Eurokurs 1

SAMPLE
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CHAFEA - Blanket vedrørende finansiel levedygtighed

Balance for de to sidste regnskabsår

Aktiver I valutaenhed I EUR

1. Tegnet, ikke indbetalt kapital

2. Anlægsaktiver (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Immaterielle aktiver

2.2 Materielle aktiver

2.3 Finansielle aktiver

3. Omsætningsaktiver (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2  + 3.3 + 
3.4)

3.1 Varebeholdninger

3.2.1 Fordringer på over et år

3.2.2 Fordringer på indtil et år

3.3 Indestående i bank og kassebeholdning

3.4 Andre omsætningsaktiver

Aktiver i alt (1 + 2 + 3)

SAMPLE
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CHAFEA - Blanket vedrørende finansiel levedygtighed

Balance for de to sidste regnskabsår

Passiver I valutaenhed I EUR

4. Kapital og reserver (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4.1 Tegnet kapital

4.2 Reserver

4.3 Resultat overført fra tidligere år

4.4 Resultat overført til regnskabsåret +/-

5. Kreditorer (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1 Langfristet ikke-bankgæld

5.1.2 Langfristet bankgæld

5.2.1 Kortfristet ikke-bankgæld

5.2.2 Kortfristet bankgæld

Passiver i alt (4 + 5)

SAMPLE
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CHAFEA - Blanket vedrørende finansiel levedygtighed

Resultatopgørelse for de sidste to regnskabsår

Resultatopgørelse I valutaenhed I EUR

6. Omsætning

7. Lagerændringer +/-

8. Andre driftsindtægter

9. Omkostninger til materialer og forbrug

10. Andre driftsomkostninger

11. Personaleomkostninger

12. Bruttodriftsudbytte (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)

13. Afskrivning og værdiregulering af de ikke-finansielle 
anlægsaktiver

14. Nettodriftsudbytte (12 - 13)

15. Finansiel indkomst og værdiregulering af finansielle 
anlægsaktiver

16. Betalte renter

17. Lignende udgifter

18. Indtægter/udgifter i forbindelse med den 
ordinære drift (14 + 15 - 16 - 17)

19. Ekstraordinære indtægter og udgifter +/-

20. Indkomstskat

21. Indtægter/Udgifter for regnskabsåret (18 + 19 
- 20)

Dato og underskrift (deltagerens regnskabsfører eller lignende funktion):SAMPLE
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CHAFEA - Blanket vedrørende finansiel levedygtighed
Forbeholdt CHAFEA til intern brug

Primært kriterium

Egenkapital 1 Egenkapital > 0,2 x EU-bidrag i alt

Egenkapital 0,2 x EU-bidrag i alt

Egenkapital 2 Egenkapital > 0,2 x EU-deltagerbidrag

Egenkapital 0,2 x EU-deltagerbidrag

forholdet 1 Arbejdende >0,00

        

Sekundært kriterium

forholdet 2 Kapital og reserver (eksklusiv tegnet kapital) >0

forholdet 3 Årets resultat >0

forholdet 4 Finansiel uafhængighed >0

        

Til orientering

forholdet 5 Bruttodriftsudbytte >0

Aktiver i alt = Passiver i alt

Aktiver i alt Passiver i alt

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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Sprog DA

Detaljeret budgetoversigt

Forslagets akronym
Forslagets 

identifikationsnr.

Udgiftsområde År
A. Direkte 

personaleomkostni
nger

B. Direkte 
omkostninger i 
forbindelse med 
underentrepriser

C. Andre direkte 
omkostninger I ALT

1. Projektkoordinering

Den/De forslagsstillende organisations/organisationers personaleomkostninger

År 1

År 2

År 3

Andre udgifter til projektkoordinering

År 1

År 2

År 3

I ALT

2. PR

Fortløbende PR-aktiviteter

År 1

År 2

År 3

Pressearrangementer

År 1

År 2

År 3

I ALT

SAMPLE
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Udgiftsområde År
A. Direkte 

personaleomkostni
nger

B. Direkte 
omkostninger i 
forbindelse med 
underentrepriser

C. Andre direkte 
omkostninger I ALT

3. Websted, sociale medier

Oprettelse, ajourføring og vedligeholdelse af websted

År 1

År 2

År 3

Sociale medier (oprettelse af konti, regelmæssige opslag)

År 1

År 2

År 3

Andet (mobilapplikationer, platforme til e-læring, webinarer m.m.)

År 1

År 2

År 3

I ALT

4. Markedsføring

Tryksager

År 1

År 2

År 3

TV

År 1

År 2

År 3

Radio

År 1

År 2

År 3

Online

År 1

År 2

År 3

Udendørs, biografer

År 1

År 2

År 3

I ALT

5. Kommunikationsværktøjer

Publikationer, informationsmateriale, reklameprodukter

År 1

År 2

År 3

Reklamevideoer

År 1

År 2

År 3

I ALT

SAMPLE
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Udgiftsområde År
A. Direkte 

personaleomkostni
nger

B. Direkte 
omkostninger i 
forbindelse med 
underentrepriser

C. Andre direkte 
omkostninger I ALT

6. Arrangementer

Stande på handelsmesser

År 1

År 2

År 3

Seminarer, workshopper, B2B-møder, oplæring til handel/kokke, skoleaktiviteter

År 1

År 2

År 3

Restaurantuger

År 1

År 2

År 3

Sponsorering af arrangementer

År 1

År 2

År 3

Studieture i Europa

År 1

År 2

År 3

Andre arrangementer

År 1

År 2

År 3

I ALT

7. Markedsføring af salgsterminaler (POS)

Prøvesmagning (dagsarrangementer)

År 1

År 2

År 3

Andet: Markedsføring i detailhandelens publikationer, POS-reklamer, markedsføring i kantiner

År 1

År 2

År 3

I ALT

8. Andre aktiviteter

Andre aktiviteter

År 1

År 2

År 3

I ALT

9. Evaluering af resultaterne

Evaluering af resultaterne

År 1

År 2

År 3

I ALT

SAMPLE
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Udgiftsområde År
A. Direkte 

personaleomkostni
nger

B. Direkte 
omkostninger i 
forbindelse med 
underentrepriser

C. Andre direkte 
omkostninger I ALT

Den/De forslagsstillende organisations/organisationers andre støtteberettigede omkostninger

Den/De forslagsstillende organisations/organisationers andre støtteberettigede omkostninger (revisionspåtegninger, garanti for 
forfinansiering,  ikke-refunderbar moms)

År 1

År 2

År 3

I ALT

  

Alle udgiftsområder År 1

Alle udgiftsområder År 2

Alle udgiftsområder År 3

Subtotal
Den/De 

forslagsstillende 
organisations/

organisationers 
indirekte omkostninger 

(maks. 4 % af dens/
deres direkte 

personaleomkostninger
)

TILSAMMEN

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attach this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printer if you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission. 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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Bilag VII: Yderligere oplysninger om tildelingskriterier 
Som nævnt i indkaldelsen bruges ansøgningens del B til at vurdere forslaget ud fra 
tildelingskriterierne. 
Nærmere bestemt vil hvert enkelt forslag blive vurderet ud fra kriterierne og de detaljerede kriterier i 
nedenstående tabel, og der gælder en tærskelværdi for hvert af de vigtigste tildelingskriterier. 
Nedenstående detaljerede kriterier tages i betragtning ved vurderingen af forslagenes kvalitet:  
 

KRITERIER DETALJEREDE KRITERIER 

1. EU-dimension Maks. antal point: 20 Tærskel: 14 

(a) De foreslåede 
oplysningskampagners og 
salgsfremstøds relevans for de 
specifikke mål, der er opstillet i artikel 2 
i forordning (EU) nr. 1144/2014, de 
formål, der er opstillet i samme 
forordnings artikel 3, samt de prioriteter, 
mål og forventede resultater, der blev 
meddelt under den relevante tematiske 
prioritet. 

 Forslaget ligger godt i tråd med de specifikke mål og 
formål, der er fastsat i retsgrundlaget, og tager i 
tilstrækkelig grad hensyn til den valgte tematiske prioritet 
og emnet for indkaldelsen af forslag. 

(b) Kampagnens EU-budskab  I forslaget redegøres der klart for det planlagte vigtigste 
EU-budskab. 

 Programmets budskaber omtaler Europa generelt, EU, 
den fælles landbrugspolitik, EU-lovgivningen, EU-
produkter eller EU-produktionsstandarder. 

 Forslaget beskriver klart, hvordan det vil formidle 
information om og fremme særlige træk ved EU's 
landbrugsproduktionsmetoder og -produkter såsom 
fødevaresikkerhed, sporbarhed, ægthed, mærkning, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, dyrevelfærd, 
hensyntagen til miljøet og bæredygtighed, og de særlige 
kendetegn ved EU's landbrugsprodukter og fødevarer, 
navnlig for så vidt angår kvalitet, smag, mangfoldighed og 
traditioner.  

(c) Indvirkning på EU-plan   Programmet har en betydelig størrelse og har potentiale til 
at øge efterspørgslen og/eller markedsandelen. 

 Programmet har en betydelig dækning (f.eks. antal og/eller 
forholdsmæssig andel af forbrugere/importører/købere, 
som programmet henvender sig til; på det indre marked, 
antal omfattede medlemsstater). 

 Programmet gavner andre EU-producenter fra den samme 
produktsektor. 

 Der er taget højde for økonomisk, social og miljømæssig 
bæredygtighed. Der redegøres for merværdi i form af 
beskæftigelse, hvis relevant. 

2. Teknisk kvalitet  Maks. antal point: 40 Tærskel: 24 

(a) Markedsanalysens kvalitet og 
relevans  

 Markedsanalysen er baseret på allerede eksisterende data 
og/eller import-/eksporttal fra markedsundersøgelser, som 
der henvises til i forslaget. 

 I markedsanalysen peges der på de tendenser og 
udfordringer, der vil blive håndteret med programmet 
(f.eks. faldende forbrug eller ringe forbrugerbevidsthed i 
det indre marked og potentialet for import på tredjelandes 
markeder). De skal præsenteres i en SWOT-analyse. 

 I markedsanalysen beskrives konkurrenceevnen hos den 
eller de forslagsstillende organisationer, andre EU-
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leverandører og konkurrenter fra tredjelande. 

 I markedsanalysen beskrives distributionskanalernes 
opbygning og funktionsmåde. 

 For så vidt angår tredjelandes markeder behandles 
importrelaterede forhold, såsom toldmæssige og ikke-
toldmæssige barrierer. 

 I markedsanalysen identificeres og beskrives 
programmets målgrupper. 

(b) Programstrategiens egnethed, 
målsætninger og nøglebudskaber 

 Der er sammenhæng mellem programmets målsætninger 
og markedsanalysen. 

 Programmets målsætninger er specifikke, målelige, 
gennemførlige, realistiske og tidsbaserede (SMART). 

 I strategien behandles de udfordringer, der påpeges i 
markedsanalysen, og der er sammenhæng mellem 
strategien og programmets målsætninger. 

 Strategien er tilpasset til alle målmarkeder og målgrupper. 

 Nøglebudskaberne er tilpasset til målgrupperne og 
målmarkederne. 

(c) Passende valg af aktiviteter med 
hensyn til mål og målgrupper, 
afbalanceret kommunikationsmiks, 
synergier mellem aktiviteterne 

 De valgte aktiviteter er i overensstemmelse med 
programmets mål og den valgte strategi (målmarkeder og 
målgrupper). 

 Det valgte kommunikationsmiks er afbalanceret. 

 De planlagte aktiviteter styrker hinanden. 

 Hvis programmet gennemføres sideløbende med andre 
private eller offentlige kampagner, er det indrettet således, 
at der skabes synergier med disse kampagner. 

(d) Kortfattet beskrivelse af aktiviteterne  Aktiviteterne beskrives i detaljer, så følgende besvares: 
hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor? 

 Aktiviteterne og resultaterne beskrives detaljeret nok til, at 
aktiviteternes omkostningseffektivitet kan anslås. 

 (e) De foreslåede evalueringsmetoders 
og indikatorers kvalitet 

 Evalueringen skal omfatte en undersøgelse med henblik 
på vurdering af programmets indvirkninger, der 
gennemføres af et uafhængigt eksternt organ. 

 Metoden er i overensstemmelse med den metode, der 
foreslås i bilag III. 

 De foreslåede indikatorer er samstemt med de principper, 
der er opstillet i artikel 22 i Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2015/1831. 

 Der er foreslået basisværdier og målværdier for de 
planlagte indikatorer. 

 Hvis der planlægges en stikprøve, skal dens størrelse og 
sammensætning være repræsentativ. 
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3. Forvaltningsmæssig kvalitet Maks. antal point: 10 Tærskel: 6 

(a) Kapacitet til at tilrettelægge og 
forvalte projektet 

 Ledelsesstrukturen og de kompetencer, som det 
personale, der er involveret i programgennemførelsen, er i 
besiddelse af, beskrives tydeligt. 

 Fordelingen af opgaver mellem gennemførelsesorganerne 
og ansøgerne er klart defineret. 

 I tilfælde af forslag, der indgives af flere ansøgere, er 
kompetencerne hos de forskellige partnere, der 
gennemfører programmet, klart definerede og i tråd med 
deres ekspertise og tekniske kapacitet. 

 Der er fastlagt en strategi for intern koordinering med 
hensyn til forvaltning af forskellige partnere og 
gennemførelsesorganer. 

 Finansieringen af programmet beskrives klart, både med 
hensyn til sikring af likviditet og samlet finansiering. Der 
redegøres for, hvordan der fremskaffes egenfinansiering 
(f.eks. gennem projektspecifikke bidrag fra 
organisationens medlemmer). 

(b) Mekanismer til kvalitetskontrol og 
risikostyring 

 Der er fastlagt passende procedurer for tilsyn med 
arbejdet hos gennemførelsesorganer og andre 
underkontrahenter. Der føres tilsyn med både 
resultaternes kvalitet og overholdelsen af tidsfrister og 
budget. 

 Alvorlige risici, som kan forringe projektets resultater, 
udpeges, og de afbødende foranstaltninger, der vil blive 
iværksat, præsenteres. 

 Risiciene kategoriseres efter deres sandsynlighed og 
indvirkning. 

4. Budget og omkostningseffektivitet Maks. antal point: 30 Tærskel: 18 

(a) Forrentning af investeringerne  Den foreslåede investering er begrundet i den forventede 
forrentning af investeringerne (for 
salgsfremmeprogrammer) eller øget bevidsthed (for 
informationsprogrammer) og er i tråd med de programmål, 
som ansøgerne har fastsat.  

 

(b) Fornuftig fordeling af budgettet i 
forhold til målene og aktiviteternes 
omfang 

 Budgettet er fordelt fornuftigt på de forskellige aktiviteter. 

 Det budget, der er afsat til de forskellige aktiviteter, er højt 
nok til at sikre et effektivt resultat i tråd med den strategi 
og de indikatorer, som beskrives. 

(c) Overensstemmelse mellem de 
skønnede omkostninger og 
programmålene 

 Omkostningerne til aktiviteterne står i et rimeligt forhold til 
beskrivelsen af programmålene og deres omfang. 

 Enhedsomkostningerne ved de enkelte aktiviteter er 
rimelige i forhold til de normale markedssatser i mållandet. 

 Der er ingen fejl i den detaljerede budgetoversigt. 

 Den detaljerede budgetoversigt er sat i forhold til det 
budget, der er opstillet i forslagets del A og til beskrivelsen 
i del B, afsnit 6. 

(d) Et realistisk overslag over antallet af 
personer/dage, der bruges på 
aktiviteter, som gennemføres af den 
forslagsstillende organisation, herunder 
omkostninger til projektkoordinering. 

 Det anslåede antal personer/dage, som 
ansøgeren/ansøgerne bruger på at gennemføre 
aktiviteterne, står i et rimeligt forhold til vedkommendes 
inddragelse i gennemførelsen af programmet. 
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I ALT Maks. antal point: 100 Tærskel: 62 
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