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1. Indledning 

Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere for Dem at udarbejde en vellykket projektansøgning 

og hjælpe Dem med at forstå de administrative og finansielle bestemmelser, der gælder for Kommissionens 

program om uddannelse af nationale dommere inden for EU's konkurrenceregler. 

Formålet er ligeledes at give nærmere oplysninger om indsendelsesprocessen og vejledning i, hvordan man 

skal udfylde formularen til tilskudsansøgninger og relevante bilag, der er anført i forslagsindkaldelsen. 

De anmodes derfor om at læse denne vejledning omhyggeligt, før De begynder at udarbejde Deres 

ansøgning. 

2. Generelle regler for tilskud til projekter 

2.1. Hvem kan ansøge?  

Kommissionen støtter projekter, som kan tilføre merværdi på europæisk plan (se også afsnit 2.1. i 

forslagsindkaldelsen). Før indgivelse af en ansøgning om tilskud bør De derfor overveje, om nationale eller 

regionale finansieringskilder ville være mere velegnede til Deres projekter end EU-finansiering. 

Følgende bestemmes i artikel 7 i forordning (EU) nr. 1382/2013: 

 

1. Der er adgang til programmet for alle organer og enheder, som er lovligt etableret i: 

a) medlemsstaterne 

b) de EFTA-lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, jf. betingelserne i 

nævnte aftale 

c) kandidatlande, potentielle kandidater og lande, der tiltræder Unionen, i overensstemmelse med de generelle 

principper og de almindelige vilkår og bestemmelser for disse landes deltagelse i EU-programmer, der er fastsat i de 

respektive rammeaftaler og associeringsrådsafgørelser, eller lignende aftaler. 

2. Profitorienterede organer og enheder har kun adgang til programmet sammen med nonprofitorganisationer eller 

offentlige organisationer. 

3. Organer og enheder, som lovligt er etableret i andre tredjelande end dem, der deltager i programmet i 

overensstemmelse med stk. 1, litra b) og c), navnlig lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, kan 

blive tilknyttet programmets aktioner for egen regning, såfremt det tjener aktionernes formål. 

4. Kommissionen kan samarbejde med internationale organisationer i overensstemmelse med det relevante årlige 

arbejdsprogram. Adgang til programmet er åben for internationale organisationer, der er aktive på områder, der er 

omfattet af programmet, i overensstemmelse med finansforordningen og det relevante årlige arbejdsprogram. 

2.2. Ansøger  

Ansøgeren, eller "initiativtageren", kan vælge at sammensætte et team bestående af partnere. 

Afhængigt af i hvilken grad disse partnere er involveret i projektet, klassificeres de som medmodtagere 

eller associerede partnere. 

Ansøgeren har ansvaret for planlægningen og udviklingen af projektet og for at indgive ansøgningen. 

Ansøgeren får også ansvaret for den overordnede styring af projektet, koordinering af opgaver, samarbejde 

med Kommissionen og forvaltning af budgettet. Ansøgeren er Kommissionens eneste kontaktpunkt og får 

ansvaret for al kommunikation mellem Kommissionen og eventuelle partnere i projektet. 
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Ansøgeren vil fungere som koordinator, hvis projektet udvælges, være modtager og underskrive 

tilskudsaftalen. Ansøgeren påtager sig herved det juridiske og finansielle ansvar for projektets 

gennemførelse i overensstemmelse tilskudsaftalens bestemmelser. 

I tilfælde af en tilskudsaftale med flere modtagere skal enten alle modtagerne underskrive tilskudsaftalen, 

eller en af modtagerne skal underskrive tilskudsaftalen på vegne af alle medmodtagerne. Dette er først 

muligt, efter at vedkommende har fået den nødvendige fuldmagt fra medmodtagerne. Dette kaldes et 

"mandat". Alle tilskud overføres til bankkontoen for den modtager, som er udpeget til dette formål, og som 

får ansvaret for at tildele midler til sine partnere i projektet. 

Ansøgeren får endvidere ansvaret for al rapportering om det igangværende projektet og udarbejder det 

endelige årsregnskab og rapporter, som Kommission anmoder om, medmindre vedkommende uddelegerer 

den økonomiske forvaltning til en anden organisation, der handler som koordinator. 

Med hensyn til de specifikke støtteberettigelseskriterier, der gælder for ansøgere, henvises der til 

forslagsindkaldelsen. 

2.3. Partnere og andre involverede organisationer 

2.3.1. Medmodtagere 

Medmodtagere skal være lovligt registrerede i et land, der er berettiget til finansiering på tidspunktet for 

ansøgningens indgivelse. 

Medmodtagere er organisationer og institutioner, som i samarbejde med tilskudsansøgeren som 

koordinator er med til at udforme og gennemføre projektaktiviteter, hvor de deles om relevante opgaver og 

finansielle forpligtelser. Ansøgeren og alle medmodtagere vil være part i en tilskudsaftale med flere 

modtagere, og de deler det juridiske og finansielle ansvar for en korrekt, rettidig gennemførelse af 

projektet. De omkostninger, som afholdes af en medmodtager, er støtteberettigede omkostninger (se afsnit 

5) på samme måde som de omkostninger, der afholdes af ansøgeren. 

Ansøgeren vil dog altid være Kommissionens eneste kontaktpunkt og har ansvaret for at aflægge rapport 

efter anmodning fra Kommissionen. 

Som bevis for deres deltagelse i projektet skal medmodtagere underskrive en hensigtserklæring, der 

vedlægges ansøgningen. De skal udfylde og underskrive den relevante formular i ansøgningspakken 

(partnererklæringsformular). Medmodtagere kan også underskrive et mandat, hvor de giver ansøgeren 

fuldmagt til at indgå en tilskudsaftale med Kommissionen og modtage tilskuddet, hvis projektet bliver 

udvalgt. Alternativt kan tilskudsaftalen underskrives af alle medmodtagere, men kun én af dem kan 

modtage betalinger fra Kommissionen. 

 

Alle medmodtagere hæfter solidarisk for gennemførelsen af projektet i overensstemmelse med 

tilskudsaftalens bestemmelser. Dette fælles juridiske og finansielle ansvar for projektet betyder også, at 

organisationerne selv skal nå til enighed om, hvordan de vil samarbejde. Dette sker normalt i form af en 

partnerskabsaftale for det specifikke projekt. Kommissionen griber ikke ind i og er ikke part i 

partnerskabsaftalen. Kommissionen respekterer organisationernes forskellige ledelsesstile, men 

understreger, at bestemmelserne i en sådan aftale ikke må være diskriminerende og skal overholde både 

nationale lovkrav og bestemmelserne i tilskudsaftalen om projektet. Det skal bemærkes, at tilskudsaftalen i 

tilfælde af uoverensstemmelse har forrang for enhver anden aftale mellem partnerskabets medlemmer. 
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BEMÆRK: Eftersom alle medmodtagere deler det juridiske og økonomiske ansvar, skal hver 

medmodtager vedlægge nogle af bilagene i ansøgningsformularen. For yderligere oplysninger om disse 

henvises der til checklisten for ansøgere. 

2.3.2. Associerede partnere 

Tredjeparter, der ikke opfylder kriterierne for enten en ansøger eller en medmodtagerorganisation eller 

ikke afholder omkostninger, kan deltage i projektet som associerede partnere. 

Associerede partnere kan f.eks. være organisationer fra lande, der ikke er støtteberettigede, men hvis 

deltagelse i projektet er berettiget, eller blot organisationer, som gennemfører aktiviteter, der er direkte 

forbundet med projektet uden finansielle virkninger (de støtter f.eks. ansøgeren med kontakter eller stiller 

deres lokaler gratis til rådighed). 

Hvis deres deltagelse i projektet medfører omkostninger (f.eks. til rejse og ophold), skal disse afholdes af 

ansøgeren eller en medmodtager. 

Associerede partnere kan yde et finansielt bidrag til projektet. Dette skal anføres i ansøgningen.
1
 

Associerede partnere skal underskrive en hensigtserklæring, som vedlægges ansøgningen. Hvis den 

associerede partner ønsker at medfinansiere projektet, skal det finansielle bidrag anføres i 

hensigtserklæringen og afspejles i det foreløbige budget. 

Ansøgeren og medmodtagerne er ansvarlige for de associerede partneres aktiviteter, da deres deltagelse er 

en del af projektforslaget og efterfølgende vil udgøre en del af betingelserne i tilskudsaftalen. 

2.4. Hvilken slags projekter kan Kommissionen finansiere? 

Kommissionen finansierer hvert år et stort antal projekter efter forslagsindkaldelserne. Under programmet 

om uddannelse af nationale dommere inden for EU's konkurrenceregler finansieres projekter, som opfylder 

de målsætninger og er i overensstemmelse med de prioriteringer, der fremgår af forslagsindkaldelsen. 

Derfor er det vigtigt, at De læser hele indkaldelsen meget omhyggeligt igennem for at identificere 

Kommissionens interesseområder. 

Der kan kun indgives én tilskudsansøgning pr. projekt, og denne skal indgives af ansøgeren. Hver 

organisation kan indsende ansøgninger for flere projekter, og disse vil blive vurderet enkeltvis af 

Kommissionen. Der er intet til hinder for, at organisationer kan optræde som partnere eller ansøgere i mere 

end et projekt, hvortil der er ansøgt om tilskud, under samme indkaldelse. 

Før indgivelse af en ansøgning skal ansøgeren og eventuelle partnerorganisationer sætte sig ind i allerede 

udført arbejde og den aktuelle viden på området, så de kan udvikle et projekt, der er innovativt og skaber 

merværdi. Projekter, som blot gentager tidligere projekter, eller hvor der ikke er taget hensyn til 

eksisterende viden, vil blive vurderet lavt af Kommissionen. 

Der kan ydes tilskud til foranstaltninger, som iværksættes af organisationer, for at fremme det 

retlige samarbejde og/eller tilbyde uddannelse af nationale dommere inden for EU's 

                                                 
1
 Dette beløb kan ændre sig i projektforløbet, men enhver reduktion/forhøjelse vil også påvirke Kommissionens 

samlede bidrag. 
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konkurrenceregler samt øge samarbejdet mellem dem, herunder: 

 afholdelse af konferencer, seminarer, symposier eller møder om EU's konkurrenceregler 

for nationale dommere 

 kort- eller langsigtet uddannelse i EU's konkurrenceregler som led i studieprogrammer 

(grundlæggende eller videregående) for nationale dommere eller andet personale i 

retsvæsenet 

 udvekslingsprogrammer for dommere af forskellig nationalitet 

  samarbejde, herunder etablering og/eller vedligeholdelse af netværk og/eller databaser, 

mellem retlige myndigheder eller andre offentlige eller private instanser, der har til opgave 

at sikre eller kontrollere, at de nationale dommere anvender EU's konkurrenceregler 

korrekt. 

GYLDIG FOR INDKALDELSER 2014-2020 

 

3. Finansielle aspekter af Kommissionens tilskud 

3.1. Finansielle regler for tilskud 

Projektfinansiering er baseret på princippet om medfinansiering. De tilskud, der ydes via programmet, må 

ikke dække alle omkostninger ved projekterne. 

EU's finansielle bidrag må ikke overstige 80 % af projektets samlede støtteberettigede omkostninger (se 
afsnit 5). 
 

Mindst 20 % af de samlede støtteberettigede omkostninger skal derfor dækkes af ansøgeren og/eller 

medmodtagere og associerede partnere. Dette bidrag må ikke finansieres over EU-budgettet. 

Medfinansieringsbeløbet skal anføres i tilskudsansøgningsformularen og i alle relevante bilag 

(budgetskema, hensigtserklæring(er) osv.). De midler, der ydes af ansøgeren, skal stå på ansøgerens 

bankkonto, og midler stillet i udsigt af en medmodtager eller associeret partner skal være betinget af, at der 

opnås et tilskud fra Kommissionen. Såfremt der foreligger yderligere betingelser, betragtes bidraget som 

usikret. I forbindelse med medfinansiering ydet af offentlige myndigheder tillades der dog en yderligere 

betingelse for overholdelse af den relevante nationale lovgivning. 

Bidrag i naturalier kan anføres i det særlige felt i budgetskemaet, men anses ikke for at være 

"støtteberettigede omkostninger" og godtages ikke som medfinansiering, medmindre de henhører under 

den kategori, der henvises til i betragtning (7) i forordning (EU) nr. 1382/2013: Det fremgår af denne 

betragtning, at: "Unionen bør fremme uddannelsesaktiviteter vedrørende gennemførelse af EU-retten ved 

at betragte de honorarer, der udbetales af medlemsstaternes myndigheder til deltagende dommere og 

andet personale i retsvæsenet, som tilskudsberettigede omkostninger eller samfinansiering i form af 

naturalydelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 

966/2012 [1] ("finansforordningen")".
2
 

Hvis det beløb, som Kommissionen tildeler, er lavere end det beløb, som ansøgeren har ansøgt om, er det 

                                                 
2 Gælder kun for indkaldelser, der offentliggøres fra og med 2014. 



Guide for applicants – Call for proposals 2014 
 

- 7 - 

 

 

ansøgerens ansvar at finde det resterende beløb eller reducere de samlede projektomkostninger. 

Kommissionens tilskud tildeles alene til ikke-kommercielle formål, og projekterne må ikke sigte mod 

opnåelse af en fortjeneste. Ethvert overskud vil blive fratrukket det endelige beløb fra Kommissionen. 

Tilskud til en værdi på under eller svarende til 60 000 EUR er dog undtaget fra reglen om, at et projekt 

ikke må sigte mod opnåelse af en fortjeneste (non profit-regel). 

Ansøgningspakken skal indeholde et budgetoverslag i euro, hvor indtægter og udgifter er i balance. 

 

Budgetterede omkostninger må ikke omfatte moms, medmindre den organisation, der afholder 

omkostningerne, ikke kan få godtgjort moms af omkostninger eller tjenesteydelser, som konteres projektet. 

Moms betalt af offentlige organer er støtteberettiget, hvis aktiviteten ikke er omfattet af det offentlige 

organs almindelige aktiviteter. 

 

Generelt vil udvalgte projekter blive iværksat, når tilskudsaftalen er underskrevet af begge parter. Kun 

udgifter fra projektets startdato er støtteberettigede. Omkostninger afholdt før denne dato er ikke 

støtteberettigede. 

Kommissionen kan ikke godtgøre omkostninger, der er afholdt i ikke-støtteberettigede lande. 

Forslagsindkaldelsen indeholder en liste over støtteberettigede lande. 

 

Mere detaljerede regler for støtteberettigelse findes i denne vejlednings afsnit 5. 

 

3.2. Betalingsprocedurer 

Generelt udbetales finansiering i to rater: 

- en forfinansiering på op til 50 % af det tildelte tilskudsbeløb kan udbetales. Hvis det er relevant, 

udbetales denne, efter at begge parter har underskrevet tilskudsaftalen, senest tredive kalenderdage, 

efter at Kommissionen har modtaget en anmodning om forfinansiering.
3
 Såfremt denne frist udløber, 

uden at der er foretaget en betaling, er ansøgeren berettiget til renter, der beregnes og automatisk 

genereres som en særskilt betaling. 

- den endelige udbetaling, dvs. udbetaling af restbeløbet af tilskuddet. Denne udbetales, efter at 

Kommissionen har modtaget og godkendt både den endelige rapport
4
 og en anmodning om endelig 

udbetaling.
5
 

Det bedes dog bemærke, at Kommissionen på grundlag af en individuel risikovurdering kan 

- sænke forfinansieringens andel 
- indføre en foreløbig betaling eller 

- anmode om yderligere finansielle garantier fra ansøgeren til at dække forfinansieringen, indtil den 

endelige betaling frigøres. 

                                                 
3 Den daterede og underskrevne anmodning om forfinansiering skal sendes som brev pr. post og indeholde referencer til 

tilskudsaftalenummeret og HT-nummeret. Den skal indeholde en tydelig anmodning om forfinansiering og angivelse af det 

samlede ønskede beløb i euro. 
4 Den endelige rapport er fuldstændig, når den opfylder alle kravene i bilagene til tilskudsaftalen. 
5 Den daterede og underskrevne anmodning om endelig udbetaling sendes som brev pr. post og indeholder referencer til 

tilskudsaftalenummeret og HT-nummeret. Den skal indeholde en tydelig anmodning om endelig udbetaling og angive det 

samlede ønskede beløb i euro. 
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Disse supplerende betingelser vil i påkommende tilfælde blive tilsendt ansøgeren sammen med 

meddelelsen om, at der er tildelt et tilskud, og anføres også i tilskudsaftalen. 

Det endelige tilskudsbeløb kan under ingen omstændigheder overstige det maksimale beløb, som er anført i 

tilskudsaftalen. 

Når restbeløbet af tilskuddet udbetales, vil det endelige beløb være proportionalt med de støtteberettigede 

projektomkostninger og blive reduceret, hvis de samlede støtteberettigede omkostninger viser sig at være 

lavere end de anslåede omkostninger. 

Kommissionen kan også reducere det endelige tilskudsbeløb for at sikre, at de samlede projektindtægter 

ikke overstiger de samlede projektomkostninger. 

Kommissionen udbetaler den endelige betaling senest tres kalenderdage fra modtagelse af den 

fuldstændige endelige rapport og anmodningen om endelig betaling. Såfremt denne frist udløber, uden at 

der er foretaget en betaling, er ansøgere berettiget til renter. Dette gælder kun for gyldige, fuldstændige 

betalingsanmodninger. 
 
4. Sådan udarbejdes ansøgninger 
 

4.1. Indgivelse af ansøgninger og sprog 

Ansøgninger skal indgives ved brug af standardansøgningsskemaet og ledsages af de bilag, der kræves i 

ansøgningsformularens del F. 

Alle støttedokumenter skal ligge i rækkefølge og nummereres, og bilagsforsiderne i ansøgningspakken 

skal anvendes. 

Formularer kan downloades fra følgende websted:  

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

Ansøgninger skal være skriftlige og sendes med post. Andre former for indgivelse vil ikke blive 

accepteret. Ansøgninger eller bilag, der sendes pr. e-mail eller fax, antages ikke.  

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

JUDGES@ec.europa.eu. 

Ansøgninger skal udfyldes (herunder alle dokumenter, der er angivet i bilaget "Checkliste for 

ansøgere" i ansøgningspakken), underskrives og dateres. To kopier skal indsendes (en underskrevet 

papirkopi og en kopi i elektronisk format – USB eller CD) med post, kurer eller ved personlig 

aflevering (som angivet på poststemplet eller kurertjenestens modtagelsesbevis). Ansøgninger eller 

bilag, der sendes pr. e-mail eller fax, antages ikke. 

Ansøgningen underskrives af en person, der er bemyndiget til at indgå juridisk bindende forpligtelser på 

ansøgerens vegne. 

Ansøgningen og alle bilag kan indgives på et hvilket som helst af Den Europæiske Unions officielle 

sprog, men helst på engelsk. Hvis ansøgninger indsendes på et andet sprog end engelsk, vedlægges et 

resumé på engelsk (del B.2 i ansøgningsformularen). 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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4.2. Ansøgningspakken 
Ansøgningspakken består af ansøgningsformularen (del A-F) og de tilhørende bilag (bilag 1-14). 

4.3. Ansøgningsformular 
Ansøgningsformularen er et Microsoft Word-dokument (.doc), hvor ansøgeren indfører 

nøgleoplysninger om sig selv, projektet og eventuelle relevante partnerskab(er). 

Ansøgningsformularen starter med projektets titel og et lille område forbeholdt Europa-Kommissionens 

modtagelsesbevis.  

De bedes læse ansøgningsformularen og bilagene omhyggeligt igennem. 

4.3.1. Ansøger – del A 

De bedes anføre oplysninger om ansøgeren (se punkt 2.2). 

Al kommunikation/korrespondance vedrørende projektet sendes til den person, hvis navn er anført som 

"Kontaktperson", og de kontaktoplysninger, der anføres her, medtages også i tilskudsaftalen. De bedes 

bemærke, at Kommissionen af effektivitetshensyn foretrækker, at al kommunikation mellem 

Kommissionen og kontaktpersonen foregår på engelsk. Kontaktadressen kan være forskellig fra ansøgerens 

officielle adresse. 

De bedes angive navnet på den person, der skriver under på vegne af organisationen, samt dennes stilling, 

og underskrive, datere og stemple formularen. Denne person skal være beføjet til at indgå bindende 

finansielle og juridiske forpligtelser på vegne af ansøgeren. De bedes bemærke, at Kommissionen kan 

anmode om en kopi af denne bemyndigelse. 

Hvis der ydes tilskud til forslaget, vil Kommissionen automatisk udarbejde en tilskudsaftale, som skal 

underskrives af den person, hvis navn er anført i dette afsnit, medmindre andet meddeles. 

De bedes afgive oplysninger om den koordinerende organisation, hvis ansøgeren uddelegerer den 

økonomiske forvaltning af projektet til en anden organisation (se punkt 2.2.). 

4.3.2. Projektskitse – del B 

4.3.2.1. Generelle oplysninger – del B.1 

Denne del indeholder hovedbeskrivelsen af aktiviteter, der vil blive gennemført som del af projektet. Dette 

dokument giver Kommissionen detaljerede oplysninger om projektet, såsom projekttitlen, foreslåede 

aktiviteter, formål, prioriteringer, antal partnere, varighed osv., og udgør hovedgrundlaget for 

evalueringen af Deres ansøgning. 

De bedes give Deres projekt en specifik titel, der afspejler de foreslåede aktioner. De bedes undlade at 

angive navnet på det program, som yder tilskuddet, i projekttitlen. 

Projektets fulde titel skal anføres i feltet "Titel". En forkortelse af titlen kan anføres i feltet "Akronym/kort 

titel". 

Deres svar skal være så detaljerede og specifikke som muligt og bør ikke omfatte oplysninger, som ikke er 
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relevante, f.eks. oplysninger om tidligere projekter, Deres organisations almindelige aktiviteter eller andre 

oplysninger, der ikke er direkte forbundet med Deres forslag. 

De bedes bemærke, at antal og nationalitet (eventuelt skøn) for partnere, deltagere og talere anføres tydeligt 

her. Disse tal vil udgøre benchmarket for de næste skridt i processen, herunder kontrol af Deres forslag for 

at sikre, at det er støtteberettiget, eksperters evaluering af forslaget og — hvis det er relevant — en 

vurdering ved projektets afslutning for at se, om det har nået sine mål. 

Projekter kan ikke vare i mere end to år (24 måneder). Når De planlægger projektet, bør De tage dette i 

betragtning og planlægge Deres aktiviteter i overensstemmelse hermed. 

De bedes angive, hvornår De agter at starte det foreslåede projekt. De bør i planlægningen være 

opmærksom på, at forslagsevalueringen tager omkring tre måneder, efter at indgivelsesfristen er udløbet. 

Normalt underskrives tilskudsaftaler seks til ni måneder efter fristen for forslagsindkaldelsen, så dette 

bedes De tage hensyn til i planlægningen af Deres aktiviteter. 

VIGTIGT: Hvis De indgiver et forslag, som iværksættes – eller allerede er afsluttet – før fristen for 

indgivelse, vil Deres forslag blive afvist, da der ikke kan tildeles EU-midler med tilbagevirkende kraft. 

De beløb, De anfører i denne del, skal være de samme som beløbene i det foreløbige budget — bilag 3 til 

ansøgningsformularen – og vi foreslår derfor, at De først udfylder disse felter, efter at De har afsluttet 

Deres budgetoverslag. 

4.3.2.2. Resumé – del B.2 

Resuméet skal give læseren en klar forståelse (hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan, hvorfor) af forslagets 

formål, og hvordan det opfylder målene i den forslagsindkaldelse, det er indgivet under. Der skal også her 

redegøres for formålets indhold og de aktiviteter, der skal gennemføres for at nå målene. Ansøgeren bør 

desuden gøre rede for, hvorfor projektet er innovativt, og hvordan projektet bygger på eksisterende viden 

og skaber en merværdi på europæisk plan. 

Husk, at de eksperter, der evaluerer Deres forslag, ikke ved, hvem De er, hvad De tidligere har lavet, og 

hvordan situationen er i Deres land med hensyn til uddannelsesbehov for dommere. Forsøg at udtrykke 

Dem klart og uddybende og fremhæve det, der kendertegner Deres forslag. 

De bedes bemærke, at andre centrale elementer, herunder forventede resultater, markedsføringsstrategier 

osv., anføres i del C, så prøv venligst at undgå at gentage disse her. Dette afsnit samt afsnit C bliver 

projektets "visitkort" og vil blive brugt til offentliggørelse/formidling, hvis Deres projekt bliver tildelt et 

tilskud. 

Projektresuméet skal højst fylde en side og skrives på engelsk. 

De bedes vedlægge CV'er (bilag 9), som vil blive anvendt ved evalueringen af forslaget for at se, om det 

opfylder udvælgelseskriterierne, med fokus på projektets tekniske og faglige kapacitet. De bedes vedlægge 

de seneste CV'er for nøglepersonale, herunder projektets koordinator/leder, den person, der er ansvarlig for 

den økonomiske forvaltning, og nøgleeksperterne. 

Kommissionen anbefaler kraftigt, at disse fremlægges i Europass-CV-format. Organisationerne kan dog 

vælge at fremsende CV'erne i et hvilket som helst format. Alle CV'er skal være tilstrækkelig detaljerede til 

at gøre det muligt for Kommissionen at vurdere, om den pågældende er kvalificeret til den foreslåede 



Guide for applicants – Call for proposals 2014 
 

- 11 - 

 

 

stilling og har tilstrækkelig erfaring med emnet/funktionen. 

 

Europass-CV-skabelonen kan downloades fra følgende websted: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Andre projekter med direkte tilknytning til dette forslag – del B.3 

De bedes anføre alle EU-tilskud (både drifts- og projekttilskud) og udbud, som er tildelt ansøgeren, 

medmodtagerne og eventuelle associerede partnerorganisationer i løbet af de foregående tre år. 

De bedes angive Deres organisations funktion i disse projekter (om De var ansøger eller 

partnerorganisation). 

De bedes informere GD for Konkurrence øjeblikkeligt om eventuelle yderligere ansøgninger om 

finansiering indgivet til andre EU-institutioner eller -agenturer, og/eller eventuel finansiering, som er 

godkendt af andre EU-institutioner eller -agenturer, efter indgivelse af denne ansøgning. 

4.3.3. Begrundelse for samt indvirkning og resultater af projektet – del C 

4.3.3.1. Begrundelse for forslaget – del C.1. 

I dette afsnit anfører De kravene til, målet for og den forventede virkning af projektet, og hvorfor det er 

vigtigt, at Kommissionen vælger netop Deres forslag. 

De bedes også anføre Deres markedsføringsstrategi. (F.eks. hvordan vil De tiltrække deltagere? Har De en 

strategisk metode? Har De relevante mailinglister?) 

4.3.3.2. Resultater og virkning – del C.2 

De bedes afgive nærmere oplysninger om projektets forventede resultater, output og leverancer samt 

strategien for formidling af disse oplysninger. Deres strategi for levering af resulter skal medtages her og 

kan også anføres i afsnit E (se punkt 4.3.5.). Husk at evalueringseksperterne vil bruge dette afsnit til at 

vurdere, hvordan Deres projekt opfylder tildelingskriterierne vedrørende "formidling og bæredygtighed". 

Forsøg at give en klar og uddybende beskrivelse af det output, De forventer at yde, og dets virkning på lang 

sigt. 

4.3.4. Partnere – del D 

4.3.4.1. Oversigt over partnere – del D.1. 

I dette afsnit i ansøgningsformularen bedes De anføre grundoplysninger om alle partnere, der er involveret i 

projektet (også ansøgerorganisationen og eventuelle medmodtagere). Denne liste over partnere vedlægges 

også finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige budget (se bilag 3 i ansøgningspakken). 

4.3.4.1. Beskrivelse af partnerskabet – del D.2. 

De bedes give yderligere oplysninger om partnerorganisationerne og deres funktion i projektet (hvem de 

enkelte organisationer er, og hvad de laver). De bedes sørge for at angive organisationerne i samme 

rækkefølge som i tabellen i D.1. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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4.3.5. Tilrettelæggelse og styring af projektet – del E 

4.3.5.1. Arbejdsplan og tidsplan for gennemførelse – del E.1. 

I denne del af tilskudsansøgningen har De mulighed for at beskrive aspekter af projektet, som ikke kunne 

anføres specifikt i del B, men som alligevel er vigtige for en vellykket gennemførelse af ethvert projekt 

eller arbejdsforløb. De udarbejder Deres arbejdsplan og inddeler den i trin. 

Ansøgeren angiver den samlede varighed, det nødvendige antal ansatte og de forventede arbejdsmetoder
6
. 

Endelig skal De beskrive Deres strategi for formidling af resultater og Deres plan for at sikre kvaliteten af 

projektet. 

Den sidste del vil gøre det muligt for Kommissionens evalueringseksperter at vurdere chancerne for, at 

outputtet (eller dets virkninger) varer ved efter kontraktens afslutning. 

De bedes undgå at beskrive projektet igen, og forsøg at besvare spørgsmålene kortfattet. 

4.3.6. Bilag — del F 

Alle de bilag, der kræves, er anført i ansøgningsformularens del F. De skal udfylde og vedlægge disse filer 

til ansøgningsformularen i deres oprindelige format (Excel- og Word-dokumenter) i en elektronisk udgave 

og på papir, når der er krav om en underskrevet original. 

BILAG 1. Checkliste for ansøgere 

Denne checkliste har til formål at hjælpe Dem med at udfylde ansøgningen. Når De er færdig med 

ansøgningen, kan De udfylde og underskrive denne liste for at kontrollere, at alle nødvendige oplysninger 

er angivet. 

BILAG 2. Elektronisk kopi af den fuldstændige ansøgning 

For at afslutte indgivelsen skal De vedlægge en elektronisk kopi af tilskudsansøgningsformularen sammen 

med alle udfylde bilag. Den elektroniske kopi skal afspejle originalen (hvilket betyder, at de originale 

dokumenter, der skal stemples, dateres og underskrives, også skal være dette i den elektroniske udgave). 

For at sikre, at den elektroniske udgave er en fuldstændig udgave, anbefaler vi kraftigt, at denne først 

udfyldes, når hele ansøgningsformularen og de dertilhørende bilag er udfyldt og klar til indlevering. 

 

BILAG 3. Finansieringsplan og detaljeret foreløbigt budget 

 
I dette afsnit af tilskudsansøgningsformularen anføres budgetoverslaget for projektet, opdelt i kategorier for 
omkostninger og indtægter. 

Det samlede budgetoverslag, som anføres her, skal være det samme som i ansøgningsformularens afsnit 

B.1 (projektskitsen). 

Alle beløb skal angives i euro med to decimaler. 

                                                 
6
 Deltid/fuldtid, ude/på stedet, møder/workshopper osv. 
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Finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige budget skal indeholde specifikke, klare finansielle 

oplysninger, der vil gøre det lettere at evaluere Deres forslag. Disse vil blive læst sammen med 

tilskudsansøgningsformularen og de andre bilag, så De skal være opmærksom på, at uoverensstemmelser 

mellem formularerne, enten med hensyn til planlægningen af aktionen (f.eks. mødeantal eller -sted osv.) 

eller med hensyn til de ord, der bruges til at beskrive hver aktivitet, vil trækkes fra i evalueringen. 

Finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige budget er et Excel-dokument, som skal bruges i hele 

projektets løbetid (herunder i ansøgnings-, evaluerings- og udvælgelsesfasen og i den endelige rapport). De 

bedes vedlægge en (ikke scannet) Excel-udgave i Deres elektroniske kopi af ansøgningen for at gøre det 

lettere at indføre rettelser. 

 
Dette ark indeholder alle oplysninger om omkostninger, der er nødvendige for projektets gennemførelse. 

Desuden medtages alle projektets indtægtskilder (midler), både beløb fra tilskudsmodtagerne (ansøgeren og 

eventuelle medmodtagere) og midler fra tredjepart (medfinansierende part og associerede partnere). 

 
Finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige budget består af 15 arbejdsark: 

 finansieringsplan (resumé af foreløbigt budget) 

 del A.a) – personale inddelt i kategorier 

 del A.b) – rejse- og opholdsudgifter til personale, der deltager i aktiviteten 

 del A.c) – rejse- og opholdsudgifter til talere, rejse- og opholdsudgifter til deltagere 

 del A.d) – omkostninger til måltider/forfriskninger til personale, der deltager i aktiviteten, samt til 
deltagere, talere og tolke 

 A.e) – tolkehonorarer 

 A.f) – omkostninger til udstyr, grunde og anden fast ejendom 

 A.g) – omkostninger til forbrugsvarer og kontorudstyr 

 A.h) – omkostninger til publikationer og rapporter 

 A.i) – alle andre direkte omkostninger 

 A.j) – generelle omkostninger henregnet til operationen 

 bidrag i naturalier 

 indtægtstabel (andre bidrag) 

 underskrift 

 personalekategori 

 

Det foreløbige budget antages til evaluering, hvis: 

 standardskabelonen er anvendt 

 arkene er udfyldt, så de giver en detaljeret oversigt i euro af projektets anslåede udgifter. 
 

BILAG 4. Bankoplysningsark 

 
De bedes anføre oplysninger vedrørende den bankkonto, der skal anvendes til dette projekt, hvis det 
udvælges, og udfylde alle felter: 

 

 det registrerede navn på den modtager, der koordinerer projektet (denne oplysning skal være den samme 
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som i ansøgningsformularens del A) 

 den registrerede adresse på den ansøgerorganisation, der koordinerer projektet 

 bankoplysninger for modtageren eller den medmodtager, som har fået mandat til at modtage betalinger 

(normalt ansøgeren), hvis der foreligger en tilskudsaftale med flere modtagere 

 bankens stempel og datoen ELLER et kontoudtog, som tydeligt nævner IBAN-koden, BIC-koden og 

bankens navn. 

 

  BILAG 5. Formular vedrørende retlig status 

 

De bedes bemærke, at oplysningerne skal angives for ansøgeren og eventuelle medmodtagere i separate 

formularer. Dette er ikke nødvendigt for associerede partnere. Formularen skal indeholde: 

 det registrerede navn på ansøgeren (denne oplysning skal være den samme som i ansøgningsformularens 

del A) eller medmodtageren 

 den registrerede adresse på modtageren/medmodtageren. 

 

BILAG 6. Erklæring på ansøgerens tro og love (udelukkelseskriterier og ingen 

interessekonflikt) 

 

Ansøgere skal kun underskrive en erklæring vedrørende udelukkelseskriterierne, hvis det anmodede tilskud 

er på eller overstiger 60 000 EUR. Det skal fremgå af erklæringen, at ansøgerne råder over stabile 

finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan gennemføre deres aktiviteter under hele projektet, og 

de forpligter sig til at medfinansiere det. 

 

BILAG 7. Bevis for retlig form 

 

Nedenanførte dokumenter kræves kun for ansøgeren og medmodtagerne. De kræves ikke for associerede 

partnere. Kommissionen godtager kun kopier af officielle dokumenter. Disse er nødvendige for at registrere 

modtageren i Kommissionens regnskabssystem, men anvendes også ved kontrol af ansøgerens 

støtteberettigelse. 
 

Bilag 7 indsendes ikke, hvis ansøgeren er et statsligt organ (f.eks. et ministerium, en lokal, regional, 

national eller føderal regeringsmyndighed, en kommune eller et andet offentligt organ) eller et universitet. 

Disse organer skal dog være parate til at forelægge Kommissionen relevante dokumenter efter anmodning. 

 

Afhængigt af ansøgerorganisationens retlige form kan krævede dokumenter omfatte: 

 

For private organer: 

1. organisationens vedtægter eller stiftelsesoverenskomst 

2. bevis for organisationens lovmæssige registrering: en kopi af et officielt dokument (f.eks. EU-

tidende, det nationale selskabsregister osv.), der godtgør organisationens officielle navn og 

vedtægtsmæssige hjemsted (hovedkontor) og registreringsnummeret tildelt af de nationale 

myndigheder 

3. en kopi af momsregistreringsdokumentet, hvis dette er relevant, og hvis momsnummeret ikke 
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fremgår af ovennævnte officielle dokumenter. 

 

For offentlige organer: 

  1. en kopi af bekendtgørelse, lov, dekret eller beslutning eller ethvert andet officielt dokument, der 

godtgør organisationens oprettelse 

  2. evt. organisationens vedtægter 

  3. hvis organisationen har et momsnummer, en kopi af momsregistreringsdokumentet. 

 

BILAG 8. Vurdering af den finansielle kapacitet 
 

Hvis det samlede søgte tilskud er mindre end 60 000 EUR, skal ansøgeren kun afgive en erklæring 

på tro og love vedrørende dennes finansielle kapacitet til at gennemføre projektet. 

 

Hvis det samlede søgte tilskud er lig med eller højere end 60 000 EUR, skal ansøgeren fremlægge 

officielle årsregnskaber (balance og/eller resultatopgørelse) for det seneste afsluttede år for at 

påvise ansøgerens finansielle kapacitet. For nyoprettede organisationer kan forretningsplanen 

træde i stedet for disse dokumenter. 

 

Bilag 8 indsendes ikke, hvis ansøgeren er et statsligt organ (f.eks. et ministerium, en lokal, 

regional, national eller føderal regeringsmyndighed, en kommune eller et andet offentligt 

organ) eller et offentligt universitet. 
 

BILAG 9. Bedømmelse af teknisk kapacitet 

 

De bedes medsende oplysninger om projekter, De har tidligere har gennemført. Hvis De allerede 

er anført i del B.3 i tilskudsansøgningsformularen, kan De tilføje støttedokumenter og eventuelle 

supplerende oplysninger her. 

 

Hvis det samlede søgte tilskud er mindre end 60 000 EUR, skal De kun afgive en erklæring på tro 

og love vedrørende Deres tekniske kapacitet til at gennemføre projektet. 

 

BILAG 10. Lønramme for personale 

 

Lønrammen for personale kan f.eks. godtgøres med lønsedler. 

Personalets daglige løn må ikke overstige de maksimale støtteberettigede dagsatser for 

personaleomkostninger (se maximum eligible daily rates for staff costs). 

 

BILAG 11. Partnererklæringsformular 
 

De bedes, hvis det er relevant, vedlægge hensigtserklæringer fra partnerorganisationer som bevis 

for deres deltagelse i projektet. Hvis Deres partnerorganisation(er) er medmodtager(e) (2.3.1.) og 

afholder omkostninger (anført i Deres budget), bedes De også vedhæfte en kopi af bilag 6 og bilag 

7. 

 

BILAG 12. Ansøgerens udtrykkelige tilsagn om at påtage sig ansvaret for 

finansiering 

 

Hvis det er relevant, bedes De give et udtrykkeligt tilsagn om at påtage Dem ansvaret for 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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finansiering, hvis de andre parter er ude af stand til dette. Dette dokument kan f.eks. være en 

erklæring. 

 

BILAG 13. Momsregistrering 

 

De bedes indsende et officielt dokument, der viser Deres momsnummer eller eventuelt bevis for 

momsfritagelse. Fra og med 2014 indsendes dette dokument kun som støtte til dokumenter i bilag 5. 

 

 

 
5. Støtteberettigede omkostninger – hvilken slags omkostninger 
godtages 
 
Omkostninger er støtteberettigede, hvis de rent faktisk afholdes af tilskudsmodtageren og opfylder følgende 

kriterier: 

 at de er afholdt i løbet af projektet eller arbejdsprogrammet med undtagelse af omkostninger i 

relation til endelige rapporter og revisionsattester 

Bemærk, at den periode, hvor omkostningerne er støtteberettigede, starter på det tidspunkt, der er 

angivet i tilskudsaftalen eller afgørelsen om ydelse af tilskud. 

Hvis en modtager kan godtgøre, at det er nødvendigt at iværksætte projektet, før aftalen er 

underskrevet, kan der gives tilladelse til at afholde udgifter, før tilskuddet ydes. 

Støtteberettigelsesperioden kan under ingen omstændigheder starte forud for datoen for 

tilskudsansøgningens indgivelse (se afsnit 4.3.2.1 ovenfor). 

 at de er inkluderet i budgetoverslaget (bilag III) for projektet eller arbejdsprogrammet 

 at de er afholdt i forbindelse med projektet som beskrevet i bilag I og er nødvendige for dets 

gennemførelse 

 at de kan identificeres og verificeres, og navnlig at de er registreret i modtagerens 

regnskaber og anført i henhold til de regnskabsstandarder, der gælder for det land, hvor 

modtageren er etableret, samt modtagerens almindelige praksis for 

omkostningsregnskab 

 de overholder kravene i gældende skatte- og sociallovgivning 

 de er rimelige, begrundede og overholder kravene til forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig de 

krav, der vedrører økonomi og effektivitet. 

Modtagerens interne regnskabs- og revisionsprocedurer skal gøre det muligt at foretage en direkte 

afstemning af de omkostninger og indtægter, der er angivet for begivenheden/projektet, med de tilsvarende 

regnskaber og støttedokumenter. 

5.1. Støtteberettigede omkostninger 
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Følgende direkte omkostninger er støtteberettigede, forudsat at de opfylder de angivne kriterier i afsnit 5 

ovenfor. 

Støtteberettigede omkostninger ved projektet/arbejdsprogrammet er omkostninger, der opfylder ovennævnte 

betingelser for støtteberettigelse og kan identificeres som specifikke omkostninger, der er direkte knyttet til 

gennemførelse af projektet eller arbejdsprogrammet, og som derfor kan knyttes direkte hertil, såsom: 

- omkostninger til personale, der er ansat af modtageren (i henhold til en kontrakt eller en tilsvarende 

ansættelseskontrakt) til at arbejde med projektet, bestående af faktiske lønomkostninger samt 

socialsikringsbidrag, forudsat at disse omkostninger stemmer overens med modtagerens 

almindelige lønpolitik. Disse omkostninger kan også omfatte løntillæg, herunder betalinger på 

grundlag af supplerende kontrakter, uanset arten af disse kontrakter, forudsat at de afholdes 

systematisk, hver gang samme slags arbejde eller ekspertopgave er nødvendig, uafhængigt af 

hvilken finansieringskilde der er anvendt. 

Omkostninger til fysiske personer, der arbejder i henhold til en anden kontrakt med modtageren 

end en arbejdskontrakt, kan sidestilles med de ovenfor anførte personaleomkostninger, forudsat at 

følgende betingelser er opfyldt: 

i) den fysiske person arbejder efter modtagerens anvisninger og, medmindre andet er aftalt 

med modtageren, på modtagerens område 

ii) resultatet af arbejdet tilhører modtageren, og 

iii)  omkostningerne adskiller sig ikke væsentligt fra omkostninger til personer, der udfører 

tilsvarende opgaver under en arbejdskontrakt med modtageren 

- omkostninger til personale i nationale forvaltninger, i det omfang de er relateret til omkostninger til 

aktiviteter, som den pågældende offentlige myndighed ikke ville udføre, hvis det pågældende 

projekt ikke blev gennemført 

- rejse- og opholdsomkostninger (til møder, herunder eventuelle kick-off-møder, konferencer osv.), 

såfremt disse omkostninger er i overensstemmelse med modtagerens almindelige praksis og ikke 

overstiger de af Kommissionen anførte relevante enhedsomkostninger 

- afskrivningsomkostninger til udstyr (nyt eller brugt): Kommissionen kan kun tage hensyn til den 

del af udstyrets afskrivning, der er foretaget under udstyrets anvendelse i forbindelse med 

begivenheden/projektet, og den faktiske anvendelse i forbindelse med projektet; omkostninger til 

leje af udstyr eller andre aktiver er også støtteberettigede, forudsat at disse omkostninger ikke 

overstiger afskrivningsomkostningerne fra tilsvarende udstyr eller aktiver og ikke omfatter 

eventuelle finansieringsomkostninger. 

I henhold til de særlige betingelser (se tilskudsaftaleskabelonen) kan de samlede omkostninger 

undtagelsesvis godtgøres, såfremt dette er berettiget ud fra projektets art og den sammenhæng, 

hvori udstyret eller aktiverne anvendes 

- omkostninger til forbrugsvarer og kontorudstyr, såfremt de kan identificeres og er knyttet til 

projektet 
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- omkostninger, der er direkte forbundet med krav til gennemførelsen af projektet 

(informationsformidling, specifik evaluering af projektet, oversættelser, kopiering osv.). 

For andre bestemmelser og oplysninger henvises til artikel II.19.2 i skabelonen for tilskudsaftalen. 

5.2. Støtteberettigede indirekte omkostninger (driftsomkostninger)  

"Indirekte omkostninger" ved projektet er omkostninger, som ikke er specifikke omkostninger direkte 

knyttet til projektets gennemførelse og derfor ikke kan tilregnes projektet direkte. Disse kan ikke omfatte 

omkostninger, som kan identificeres eller betegnes som direkte omkostninger. 

En fast sats på op til 7 % af de samlede direkte støtteberettigede projektomkostninger er støtteberettigede 

som indirekte omkostninger. Dette udgør modtagerens generelle administrative omkostninger, som 

henregnes til projektet. 

Indirekte omkostninger kan ikke omfatte omkostninger, der opføres under en anden budgetpost. 

De bør være opmærksom på, at indirekte omkostninger ikke er berettigede til støtte gennem tilskud ydet til 

specifikke projekter, hvis Deres organisation modtager et driftstilskud. 

5.3. Ikke-støtteberettigede omkostninger 

Nedenstående liste er en minimumsreferenceliste og skal overholdes i sin helhed, medmindre andet er 

anført i grundaftalen. 

– kapitalafkast 

– gæld og gældsydelser 

– henlæggelser til tab eller gæld 

– omkostninger til overførsel af midler fra Kommissionen, som opkræves af en modtagers bank 

– debetrenter 

– tvivlsom gæld 

– kurstab 

– omkostninger anmeldt af modtageren for et andet projekt, hvortil der er ydet et tilskud fra EU's 

budget (herunder tilskud ydet af en medlemsstat men finansieret over EU's budget og tilskud ydet 

af andre organer end Kommissionen med henblik på gennemførelse af EU's budget). Navnlig er 

indirekte omkostninger ikke støtteberettigede under et tilskud til et projekt ydet til modtageren, 

hvis denne allerede får et driftstilskud finansieret over EU's budget i den pågældende periode 

– fradragsberettiget moms 

– bidrag i naturalier 

– uforholdsmæssigt store eller unødvendige omkostninger 

– rejse- og opholdsomkostninger for EU's tjenestemænd. 
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6. Detaljerede regler for støtteberettigede omkostninger 

Nedenfor findes en detaljeret beskrivelse af reglerne for støtteberettigelse for hver kategori af 

omkostninger, som De kan indføre i budgettet for projektet. De bedes sørge for, at de omkostninger, som 

De søger støtte til, overholder disse regler, da de ellers kan afvises af Kommissionen. 

 

6.1. Støtteberettigede direkte omkostninger – finansieringsplan og detaljeret 
foreløbigt budget 

6.1.1. Personaleomkostninger (del A.a) 

6.1.1.1 Almindelige principper 
 

For at sikre en vellykket gennemførelse af opgaver relateret til projektaktiviteterne bør der afsættes 

passende menneskelige ressourcer til projektet. 

 

Personaleomkostninger konteres på baggrund af den faktiske tid, der er medgået til projektet. 

Omkostningerne beregnes på grundlag af den faktiske bruttoløn plus eventuelle obligatoriske sociale 

afgifter og andre lovfæstede omkostninger, der indgår i lønnen. Den tid, som hver projektmedarbejder 

bruger på projektet, registreres regelmæssigt på underskrevne arbejdssedler eller i et tilsvarende 

tidsregistreringssystem, som arbejdsgiveren har indført og godkendt. 

Lønniveauer skal være rimelige og i overensstemmelse med Deres almindelige lønpolitik. Personalets 

daglige løn må ikke overstige de maksimale støtteberettigede dagsatser for personaleomkostninger (se 

maximum eligible daily rates for staff costs). 
 

Løn (afgifter) til midlertidigt ansatte og kontraktansatte kan henregnes til denne kategori, hvis den 

pågældende arbejder for modtageren og/eller en medmodtager under en kontrakt eller en individuel 

underleverandøraftale, der udtrykkeligt knytter den pågældende til projektet, og såfremt denne praksis 

overholder den relevante nationale lovgivning. 

 

Når personaleomkostninger indføres i finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige budget, 

angives mindst følgende oplysninger: 

- navn på projektmedarbejderen (hvis kendt) 

- dennes funktion i projektet 

- medarbejderens ansættelsesstatus: om den pågældende er rekrutteret specifikt til 

projektet eller allerede er ansat af organisationen, om den pågældende er selvstændig 

erhvervsdrivende, om den pågældende kommer til at arbejde på fuldtid eller deltid med 

projektet osv. 

 
6.1.1.2 Omkostninger til fastansat personale i en offentlig organisation 

Dette afsnit omhandler omkostninger til fastansat personale i en organisation inden for den offentlige 

sektor. Det finder ikke anvendelse på omkostninger til personale på universiteter, uanset disses status. 

Lønomkostninger til fastansat personale i en offentlig organisation kan kun finansieres af tilskuddet, i det 

omfang de vedrører omkostninger ved projektaktiviteter, som den offentlige organisation ikke ville have 

gennemført, hvis det pågældende projekt ikke var blevet iværksat. Disse aktiviteter skal udgøre en 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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supplerende omkostning for organisationen. 

 

Lønomkostninger til fastansat personale i en offentlig organisation er alene støtteberettigede i følgende 

tilfælde: 

a) Aflønning for overarbejde 

Kun kontante godtgørelser for overarbejde/ekstra timer, der udbetales til fastansat personale i en offentlig 

organisation, kan betragtes som støtteberettigede, såfremt den ansatte er udstationeret/allokeret til projektet 

i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser. 

Når denne type personaleomkostninger indføres i finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige 

budget, angives mindst følgende oplysninger: 

- nøgleordet "overarbejde" 

- medarbejderens navn 

- det samlede antal timer, der kræves for at udføre projektopgaverne 

- enhedssatsen (timesatsen). Enhedssatsen for overarbejde anslås på grundlag af den 

samlede løn for normal arbejdstid plus kontant godtgørelse for overarbejde, divideret 

med den samlede arbejdstid (normal arbejdstid + timers overarbejde). 

b) Omkostninger til udførelse af den ansattes normale arbejdsopgaver 

Omkostninger til fastansat personale i en offentlig organisation kan betragtes som fuldt støtteberettigede, 

hvis den pågældende person er udstationeret/allokeret i overensstemmelse med de relevante nationale 

bestemmelser til opgaver, som er specifikt knyttet til projektets gennemførelse, og der specifikt er ansat en 

anden person til at erstatte den pågældende i udførelsen af dennes normale opgaver under projektets 

gennemførelse. 

Når denne type personaleomkostninger indføres i det foreløbige budget, afgives mindst følgende 

oplysninger: 

- nøgleordet "erstattet" 

- medarbejderens navn 

- dennes funktion i projektet 

c) Andre omkostninger til fastansat personale i en offentlig organisation 

Med undtagelse af tilfælde, som henhører under kategori a) og b) ovenfor, betragtes en offentlig 

organisations omkostninger til fastansat personale som støtteberettigede, hvis de ikke overstiger det beløb, 

der er nødvendigt for at medfinansiere projektet. Under ingen omstændigheder kan offentlige 

organisationers samlede omkostninger til fastansat personale overstige den samlede medfinansiering fra 

ansøgeren, medmodtagere, associerede partnere og tredjepart. Kommissionen sikrer, at dette loft ikke 

overskrides, før den tildeler tilskuddet, og kan reducere de tilsvarende omkostninger i overensstemmelse 

hermed. 

Når denne type personaleomkostninger indføres i det foreløbige budget, afgives mindst følgende 

oplysninger: 

- nøgleordene "dækkes af medfinansiering" 

- medarbejderens navn 

- dennes funktion i projektet 

 

De bedes bemærke, at hvis der ikke er givet klare oplysninger i finansieringsplanen og det detaljerede 

foreløbige budget om, hvorvidt en offentlig organisations omkostninger til fastansat personale henhører 

under a), b) eller c), vil de automatisk henhøre under kategori c). 
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6.1.2. Rejseomkostninger (del A.b og A.c) og måltider (A.d) 

Udelukkende rejseomkostninger, der er direkte forbundet med projektet og vedrører specifikke og klart 

identificerbare begivenheder, er berettiget til EU-tilskud. Det skal godtgøres, at rejser til andre steder end 

ansøgernes og medmodtagernes hjemsted er relevante for projektet. Rejseomkostninger skal være i 

overensstemmelse med Deres almindelige praksis for rejseomkostninger og må ikke overstige de af 

Kommissionen anførte enhedsomkostninger. 

Modtagere skal bruge den mindst dyre transportform til den laveste pris. 

Godtgørelser baseret på enhedsomkostninger 

Modtagere kan anvende den faste dagsats, der er anført i forslagsindkaldelsen, for omkostninger til 

indkvartering og måltider/drikkevarer. Den faste dagsats er baseret på Kommissionens opholds- og 

dagpengesatser for personalets forretningsrejser. For seminarer af en halv dags varighed gælder en halv 

sats. Enhedsomkostninger betales normalt direkte til deltagerne. 

 

For at undgå eventuelt misbrug fraråder Kommissionen på det kraftigste at bruge andre systemer for 

godtgørelse af opholdsomkostninger. Hvis det imidlertid kan påvises, at der officielt fandtes et sådant 

system før tildelingen af tilskuddet, kan dette anvendes inden for de landegrænser, som er fastsat i 

Kommissionens vejledning.
7
 Kontant udbetaling skal undgås (bankoverførsler bør anvendes i stedet), 

medmindre det kan påvises gennem begrundende regnskabsdokumenter, at disse udbetalinger er registreret 

i tilskudsmodtagerens officielle regnskaber. 

 

Godtgørelser baseret på faktiske omkostninger 

Opholdsomkostninger (indkvartering, måltider, rejser rundt i det besøgte lokale område og diverse andre 

udgifter) er berettiget til godtgørelse op til det beløb, der rent faktisk er brugt. Det er derfor vigtigt at 

beholde alle støttedokumenter, som Kommissionen kan anmode om, før den foretager den endelige 

udbetaling. For at være berettiget til godtgørelse skal disse omkostninger være rimelige i forhold til lokale 

priser og udelukkende være relateret til projektet. Hvis deltagere tilbydes fælles måltider (f.eks. 

morgenmad på hoteller, frokoster og middage ved begivenheder), vil udgifter til måltider ikke blive 

betragtet som støtteberettigede, eller de vil blive fratrukket de afholdte omkostninger. 

Rejseudgifter afholdt uden for lande, der er berettigede til at deltage i denne forslagsindkaldelse, afvises. 

Når rejseomkostninger indføres i finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige budget, angives 

afrejse- og afslutningssted, antal rejsende, og, hvis disse er kendt, navnene på eller nationaliteten for de 

rejsende, grunden til rejsen (f.eks. andet projektmøde, studiebesøg osv.), og omkostningerne beregnes ved 

hjælp af den relevante referencepris (markedspris eller enhedsomkostninger). 

Når opholdsomkostninger indføres i finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige budget, angives 

i lighed med oplysningerne vedrørende rejseomkostninger, rejsemål, antal rejsende og, hvis disse er kendt, 

navnene på de personer, der modtager et beløb til dækning af opholdsomkostninger, og grunden til rejsen 

(f.eks. andet projektmøde, studiebesøg osv.). 

Rejse- og opholdsomkostninger til deltagere, talere og tolke medtages under del A.c. 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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 6.1.3. Omkostninger til tolke og talere (del A.e) 

Omkostninger til tolke og talere anføres for hver person. Dokumentation for sådanne omkostninger 

vedlægges ved projektets afslutning, herunder kontrakter, hvori det nøjagtige antal arbejdstimer og 

udbetalte beløb er angivet. 

6.1.4. Udstyr (del A.f) 

6.1.4.1 Udstyr (nyt og brugt): 

Omkostninger til afskrivning af eksisterende udstyr betragtes i princippet som en del af de indirekte 

projektomkostninger. Hvis ansøgeren eller en medmodtager imidlertid har købt udstyr (computer, 

audiovisuelt udstyr osv.) specifikt til projektet, kan de kontere disse som direkte omkostninger, men skal: 

- sammenligne forskellige leverandørers priser for at se, hvem der giver bedst værdi for pengene 

(idet der tages hensyn til pris og kvalitet) 

- kun kontere omkostninger til udstyr, hvis dette er købt eller lejet under støtteberettigelsesperioden, 

til en sats, der afspejler graden og varigheden af brug i den pågældende periode 

- bemærk, at kun omkostninger, der er afskrevet i henhold til nationale afskrivningsregler, betragtes 

som støtteberettigede 

- specificere det udstyr, der er købt af den organisation, hvor det er installeret, og sørge for, at det 

gives et identifikationsnummer. 

Når omkostninger til udstyr indføres i finansieringsplanen og det detaljerede 

foreløbige budget, angives arten af det udstyr, der skal anskaffes, samt den fulde 

købspris. De kan dog kun henregne udstyrets nedsatte værdi til projektet. Den direkte 

indflydelse på projektets gennemførelse anføres også. Såfremt det anskaffede 

hardware koster over 1 000 EUR pr. stk., anføres afskrivningssatsen. 

Eksempel på EU's afskrivningsregler: 

Samlet værdi af det indkøbte udstyr: 

1000 EUR 

Antaget driftstid: tre år (36 mdr.) 

Tilladt månedlig afskrivning bliver her 1000 EUR/36 = 27,78 EUR  

Varighed af omkostningens støtteberettigelse i tilskudsaftalen: 1/9/2014 til 

31/8/2016 (24 mdr.) 

Købsdato (= fakturadato): 30-3-2015 

Udstyres bruges således i projektet i 17 mdr. 

Antages det, at udstyret bruges på halvtidsbasis i projektet, bliver brugsgraden 

50 %. 

 

Det samlede beløb, der skal afskrives under tilskudsaftalen, bliver således: 

(27,78 EUR x 17 mdr.) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Grunde og anden fast ejendom 

Omkostninger til køb af grunde og anden fast ejendom er ikke støtteberettigede. 
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Husleje betragtes normalt som en indirekte projektomkostning. Hvis lejen af lokaler imidlertid er direkte og 

udelukkende forbundet med projektets gennemførelse (f.eks. leje af et konferencelokale), kan dette 

betragtes som en direkte omkostning. 

 

Når omkostninger til grunde og anden fast ejendom indføres i finansieringsplanen og det detaljerede 

foreløbige budget, angives lejemålets varighed (i måneder/dage) og beregnes på grundlag af den relevante 

enhedsomkostning. Den direkte indflydelse på projektets gennemførelse anføres også. 

 

6.1.5. Forbrugsvarer og kontorudstyr (del A.g) 

Omkostninger til forbrugsvarer og kontorudstyr er støtteberettigede, hvis de kan identificeres og alene 

anvendes til projektet. De skal kunne identificeres som sådanne i modtagerens regnskaber. Omkostninger 

til forbrugsvarer og kontorudstyr skal være de faktiske omkostninger, der kræves for at skabe 

projektresultater, og skal udelukkende være knyttet til projektet. 

Almindeligt kontorudstyr (skriveredskaber, papir, mapper, blækpatroner, elforsyning, telefon- og 

posttjenester, internetforbindelse, computersoftware osv.) betragtes som indirekte omkostninger. 

Når omkostninger til forbrugsvarer og kontorudstyr indføres i finansieringsplanen og det detaljerede 

foreløbige budget, beregnes disse ved at anvende de relevante enhedsomkostninger hellere end faste beløb. 

Den direkte indflydelse på projektets gennemførelse anføres også. 

 

6.1.6. Andre mulige direkte omkostninger (del A.h og A.i) 

6.1.6.1. Omkostninger til publikationer og rapporter (del A.h) 

For at være berettiget til EU-finansiering skal publikationer produceres specifikt til projektet. 

Hvis aktiviteter i relation til publikationer, rapporter og formidling af disse gives i underleverance, skal 

reglerne for underleverancer angivet i afsnit 6.3. nedenfor finde anvendelse. 

Når disse omkostninger indføres i finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige budget, angives klart 

publikationens eller rapportens art, antal sider og antal kopier. Særskilte angivelser medtages for 

oversættelser, omkostninger til redigering og trykning osv. For oversættelser angives også de sprog, der 

oversættes til og fra. 

6.1.6.2. Andre direkte omkostninger (del A.i) 

Specifikke omkostninger til konferencer og seminarer afholdt som led i projektets gennemførelse medtages 

under denne post. 

Hvis aktiviteter i relation til konferencer og seminarer gives i underleverance, skal de nedenstående regler 

for underleverancer finde anvendelse. 

 

Når disse omkostninger indføres i finansieringsplanen og det detaljerede foreløbige budget, indgives 

samtidig detaljerede beregninger af de pågældende omkostninger, f.eks. omkostninger til leje af lokale, og 

antal deltagere samt dage/timer, lokalet blev lejet, anføres ligeledes. 

6.1.6.3. Omkostninger, der ikke henhører under de øvrige poster 

Omkostninger, der ikke henhører under de øvrige poster, kan anføres under denne kategori, hvis de er 

nødvendige for den korrekte udførelse af det arbejde, der er specificeret i aftalen. Typiske udgifter under 
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denne post omfatter: 

- afgifter til finansielle ydelser (gebyr til bankgaranti og gebyrer for banktransaktioner. Præmien til 

forsikring mod risiko for valutakurstab udelades) 

- omkostninger til ydelser vedrørende støtteberettigede omkostninger 

- andre omkostninger i forbindelse med forpligtelser under tilskudsaftalen, som ikke er medtaget 

under andre budgetposter (rapporter, oversættelser, revisionsattester osv.). 

6.2. Støtteberettigede indirekte omkostninger (generelle omkostninger henført 
til projektet – del A.j) 

Disse omkostninger vedrører udgiftskategorier, der ikke kan identificeres som specifikke direkte 

omkostninger. De dækker almindelige indirekte omkostninger, der er nødvendige i forbindelse med 

ansættelse, ledelse og indkvartering af samt direkte og indirekte støtte til personale, der arbejder med 

projektet. 

Disse omfatter typisk administrations- og forvaltningsgebyrer, afskrivninger på bygninger og eksisterende 

udstyr, leje, vedligeholdelsesomkostninger, telekommunikation og portoudgifter, udgifter til el, varme og 

vand samt andre former for energi, kontormøbler, kontorartikler og forsikringer. 

Finansiering efter fast sats for indirekte omkostninger (op til den procentdel, der er tilladt i henhold til 

tilskudsaftalen, og højst 7 % af de samlede støtteberettigede omkostninger) behøver ikke blive 

dokumenteret i form af regnskabsdokumenter, medmindre Kommissionen specifikt anmoder herom. 

Organisationer, der modtager driftstilskud over EU's budget, kan ikke medtage indirekte 

omkostninger i budgettet for et projekttilskud. 

6.3. Regler vedrørende underleverancer 

Indgås der eksterne kontrakter i forbindelse med projektets gennemførelse, skal modtageren indgå den 

kontrakt, der giver den bedste værdi for pengene, og uden at der opstår interessekonflikt. 

For kontrakter, der overstiger 15 000 EUR, skal modtageren indhente tilbud fra mindst tre potentielle 

kontrahenter for at godtgøre, at man har valgt det tilbud, der giver den bedste værdi for pengene. De skal 

her overholde principperne om gennemsigtighed og ligebehandling af potentielle kontrahenter samt undgå 

interessekonflikter. 

 

Det er ikke tilladt at give alle projektaktiviteter i underleverance, da dette ville fordreje idéen bag 

partnerskabet. Ansøgeren kan derfor ikke give styring eller generel administration af projektet i 

underleverance, og medmodtagerne må ikke give alle eller størstedelen af de aktiviteter, de er ansvarlige 

for, i underleverance. 

 
I en underleverandøraftale bør følgende typisk angives: 

- grundlæggende oplysninger om den ydelse, der skal leveres, og dens forbindelse til projektet (det 

tilrådes at medtage en specifik henvisning til projektet) 

- dato for kontraktens indgåelse og afslutning 

- pris (herunder fordeling og beskrivelse af omkostningerne) 

- arbejdsplan/gennemførelsesfaser 
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- betalingsordninger (et eller flere forskudsudbetalinger, ratebetalinger osv.) 

- bestemmelser vedrørende misligholdelse eller forsinket gennemførelse. 

 

Kommissionen er IKKE part i underleverandørkontrakten mellem modtageren og 

underleverandøren/tjenesteudbyderen og er ikke ansvarlig over for parterne i en sådan aftale. Modtageren er 

derfor eneansvarlig for gennemførelsen af denne aftale og for, at dens bestemmelser overholdes. 

Modtageren skal træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at underleverandøren/tjenesteudbyderen 

fraskriver sig alle rettigheder over for Kommissionen under denne type aftale. 

6.4. Bidrag i naturalier 

Ved bidrag i naturalier forstås andre bidrag end kontanter, såsom: 

- råmaterialer (dvs. papir og blæk til publikationer) 
- ulønnet frivilligt arbejde udført af en privatperson eller en erhvervsvirksomhed. 

Bidrag i naturalier medtages ikke som faktiske projektudgifter og udgør ikke støtteberettigede 

omkostninger. Hvis de dog medtages i budgettet for at bidrage til den korrekte gennemførelse af projektet, 

forpligter modtageren sig til at indhente de pågældende naturaliebidrag. 

Kommissionen medtager naturaliebidrag i sin vurdering af aktiviteterne og ansøgerens og 

partnerorganisationernes engagement. 

7. Udarbejdelse af de nødvendige dokumenter 

Udfyld alle relevante dele af ansøgningsformularen og bilagene og bring dem i orden, så De kan være 

sikker på, at ansøgningen er fuldstændig. 

 

Når alle papirdokumenterne er klare, indscannes de og gemmes på et elektronisk medie (USB eller CD). 

Gem de elektroniske filer i det oprindelige format (Excel, Word osv.) hvis det er muligt (f.eks. hvis 

der ikke kræves en underskrift). 

 

7.1. Ændring af en ansøgning 

Hvis De ønsker at ændre ansøgningen eller et bilag, er dette kun muligt inden udløbet af fristen for 

indkaldelsen. De skal foretage enhver ændring i ansøgningsformularen og/eller de relevante dokumenter 

og sende dem til os inden udløbet af fristen for indkaldelsen. 

Når de nødvendige ændringer er foretaget, vedlægges ALLE de krævede dokumenter igen den nye 

ansøgningsformular, og de nye versioner gemmes (sammen med kopier af de andre, uændrede bilag) 

på et elektronisk medie (USB eller CD). 

KUN den seneste udgave af ansøgningsformularen og eventuelle vedhæftede dokumenter vil blive 

betragtet som gyldige og antaget til evaluering. Hvis de relevante dokumenter ikke er vedhæftet den 

seneste udgave, vil de ikke blive evalueret — tidligere udgaver vil ikke blive antaget til evaluering. 
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DE BEDES UNDLADE AT VENTE TIL SIDSTE ØJEBLIK MED AT INDGIVE DERES 

ANSØGNING. 

Fristen vil ikke blive forlænget. Ansøgninger, der indsendes pr. e-mail eller fax, vil ikke komme i 

betragtning. 

 
8. Udvælgelsesproces 

Deres ansøgning skal igennem forskellige faser af en udvælgelses- og evalueringsproces. Først kontrollerer 

Kommissionen, om De har indsendt Deres ansøgning i henhold til alle formelle krav 

(støtteberettigelseskriterierne i indkaldelsen). Hvis De udelukkes i denne fase, modtager De et brev fra 

Kommissionen med angivelse af årsagerne til, at Deres ansøgning ikke er støtteberettiget. Hvis Deres 

ansøgning er støtteberettiget, antages den til yderligere bedømmelse, og de modtager ingen meddelelser i 

denne fase. 

Dernæst vil alle ansøgninger, der er kommet igennem den første fase med evaluering af 

støtteberettigelseskriterier, blive kontrolleret med hensyn til den tekniske og finansielle kapacitet 

(udvælgelseskriterierne i indkaldelsen). Kommissionens evalueringseksperter kontrollerer, om Deres 

organisation har tilstrækkelige finansielle, tekniske og faglige ressourcer til at gennemføre projektet, på 

grundlag af de dokumenter, De har indsendt. 

De bedes bemærke, at De i denne fase kan blive bedt om at fremsende yderligere dokumenter. I 

modsætning til den fase, hvor ansøgningens støtteberettigelse vurderes, vil De, hvis De udelukkes på grund 

af den finansielle og tekniske kapacitet, modtage et brev fra Kommissionen om, at Deres forslag er blevet 

afvist, men først efter at hele evalueringsprocessen er afsluttet, dvs. når den endelige beslutning om 

tildeling af tilskud er truffet. Det betyder, at hverken godkendte eller afviste ansøgere modtager 

oplysninger i denne fase. 

Hvis Deres forslag opfylder kriterierne for både støtteberettigelse og teknisk/finansiel kapacitet, 

videresendes det til evalueringseksperter, som vurderer dets berettigelse på baggrund af hvert af 

tildelingskriterierne (som anført i indkaldelsen). Forslagene prioriteres ud fra, hvilke projekter der har fået 

flest point. Efter evalueringen i henhold tildelingskriterierne kan evalueringsudvalget foreslå rettelser eller 

tilpasninger af budgettet for de projekter, der har fået flest point. Kommissionen træffer en formel 

tildelingsbeslutning på grundlag af projektprioriteringerne og sender breve til ansøgerne med oplysninger 

om resultaterne af evalueringsprocessen. 


