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EUROPA-KOMMISSIONEN 

Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur 

 

Innovation, Internationalt Samarbejde og Idræt 

Kontoret for Idræt  

 

INDKALDELSE AF FORSLAG EAC/S15/2018 

Udveksling og mobilitet inden for idræt  

 

1. INDLEDNING – BAGGRUND 

Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre den forbedrende foranstaltning 

"Udveksling og mobilitet inden for sport" i overensstemmelse med Kommissionens 

afgørelse C(2018)1602/1 af 21. marts 2018 om vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram 

for 2018 for gennemførelsen af pilotprojekter og forbedrende foranstaltninger inden for 

uddannelse, idræt og kultur. 

Idræt er et effektivt redskab til at bringe folk sammen og nå dem på internationalt, nationalt, 

regionalt og lokalt plan, samt til at udvikle mellemfolkelige kontakter. Samarbejde, 

partnerskaber og udvekslinger på græsrodsniveau inden for EU såvel som med lande uden 

for EU kan bidrage til udviklingen af nye færdigheder og have en positiv indflydelse på 

samfundsmæssige ændringer. Endvidere er idrætsforeninger på alle niveauer af natur 

åbne for internationalt samarbejde.  

Idræt skaber en stærkere tilhørsfølelse til samfundet blandt dets udsatte medlemmer og 

fremmer aktivt medborgerskab. Den kan anvendes til at integrere den stigende 

migrantbefolkning, bekæmpe social udelukkelse, øge solidariteten mellem generationerne 

og bidrage til ligestilling mellem mænd og kvinder i samfundet. Med andre ord spiller idræt 

en grundlæggende rolle i bestræbelserne på at skabe social samhørighed og inklusive 

sociale fællesskaber.  

Denne forberedende foranstaltning skal bidrage til idrætsforeningernes indsats ved at 

støtte læringsmobilitet blandt deres ansatte. Udvekslinger af mennesker, idéer og god 

praksis kan være til gavn for enkeltpersoner, deres organisationer og idrætten som helhed. 

I denne forbindelse bør læringsmobilitet forstås som tilfælde, hvor enkeltpersoner flytter til 

et andet land end deres bopælsland for at påbegynde en uddannelse eller andre 

læringsformer, deriblandt praktikophold, ikke-formel læring, undervisning og deltagelse i 

tværnationale faglige udviklingsaktiviteter. Målet med sådanne erfaringer er at give 

enkeltpersoner mulighed for at opnå nye kvalifikationer, der vil styrke deres fremtidige 

muligheder for beskæftigelse og deres personlige udvikling.  

Idrætspersonale såsom trænere, ledere eller instruktører spiller en central rolle i idræt, fordi 

de som ledende og styrende deltagere har en indvirkning på andres viden, færdigheder, 

trivsel og værdier. De har en enestående mulighed for at fremme social inklusion, beskytte 
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integriteten, tilføre respekt for fælles værdier og fremme fysisk aktivitet blandt alle 

samfundsgrupper.  

Retsgrundlaget for denne indkaldelse af forslag er: Forberedende foranstaltning som 

omhandlet i artikel 54, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens 

almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 

(EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 

 

2. MÅL - TEMA(ER) - PRIORITETER - RESULTATER 

Det generelle mål med denne foranstaltning er at give personalet i idrætsforeninger 

(atleternes hjælpere og trænere) muligheden for at forbedre deres kompetencer og 

kvalifikationer samt at opnå nye kvalifikationer gennem læringsmobilitet ved at 

tilbringe en periode i et andet land (inden og uden for EU). Læringsmobilitet bør ses som 

en investering i menneskelig kapital og et bidrag til kapacitetsopbygningen af forskellige 

idrætsforeninger.  

Der vil blive stillet muligheder for læringsmobilitet inden for disse rammer til rådighed for: 

 Trænere og andet personale i idrætsforeninger (deriblandt frivillige) - med 

forbindelse til professionel idræt, 

 Trænere og andet personale i idrætsforeninger (deriblandt frivillige) - med 
forbindelse til breddeidræt. 

 

Foranstaltningen søger at have indvirkning på to vigtige områder: 

 Forbedring af viden og knowhow blandt idrætspersonale. 

 Udvikling af det internationale samarbejde inden for læringsmobilitet på 

idrætsområdet. 

 

De forventede resultater er bl.a.: 

 En egentlig ordning for udveksling af idrætspersonale. 

 Etablering af europæiske netværk af trænere og idrætspersonale. 

 

Det specifikke mål med denne foranstaltning er at støtte læringsmobilitet og 

udvekslinger samt at fremme idrættens internationale dimension. Sidstnævnte aspekt 

bør udvikles i form af samarbejde mellem mindst 3 organisationer i 3 forskellige EU-

medlemsstater (dvs. ansøgerorganisationen og de 2 andre organisationer er etableret i 

forskellige EU-medlemsstater) og mindst én organisation etableret i et land uden for EU i 

en af følgende regioner: Vestbalkan, det østlige partnerskab, Latinamerika og Asien.         
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Foranstaltningen vil derfor blive gennemført i 4 forskellige dele: 

Del 1: Samarbejde med Vestbalkan 

Del 2: Samarbejde med det østlige partnerskab 

Del 3: Samarbejde med Latinamerika 

Del 4: Samarbejde med Asien 

 

3. TIDSPLAN 

 Etaper Dato og tidspunkt eller 

vejledende periode 

a) Offentliggørelse af indkaldelsen  Maj 2018 

b) Frist for indgivelse af ansøgninger 26.7.2018 kl. 12.00  

c) Evalueringsperiode Juli-oktober 2018 

d) Information til ansøgerne November 2018 

e) Underskrivelse af tilskudsaftalen November-december 2018 

 

4. DISPONIBELT BUDGET 

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansieringen af projekter, er på 

1 200 000 EUR.  

EU-støtten er begrænset til en medfinansieringssats på højst 80 % af de samlede 

tilskudsberettigede omkostninger. Bevillingerne for de følgende år vil blive bekræftet på et 

senere tidspunkt. 

Det forventes, at ca. 5 projekter vil blive finansieret (mindst et pr. del). 

Det maksimale beløb pr. enkelte tilskud er 240 000 EUR.  

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler. 

 

5. KRAV TIL ANTAGELIGHED 

 Ansøgningerne skal indgives inden den i afsnit 3 fastsatte frist. 

 Ansøgningerne skal (se afsnit 14), udelukkende indgives ved hjælp af det 

elektroniske ansøgningsskema.   

 Ansøgninger skal udarbejdes på et af EU's officielle sprog.  

 

Hvis disse krav ikke er opfyldt, afvises ansøgningen. 
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6. KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE1 

6.1. Tilskudsberettigede ansøgere  

Ansøgninger kan kun indsendes af juridiske personer, der er etableret i en EU-

medlemsstat. 

For ansøgere fra Det Forenede Kongerige: Vær opmærksom på, at kriterierne for 

tilskudsberettigelse skal være opfyldt for hele tilskudsperioden. Hvis Det Forenede 

Kongerige forlader EU i løbet af tilskudsperioden uden at indgå en aftale med EU, der 

sikrer, at ansøgere fra det Forenede Kongerige også fremover kan ansøge om tilskud, vil 

du ikke længere modtage EU-tilskud (ej heller ved fortsat deltagelse, hvor det er muligt), 

eller du må forlade projektet i henhold til artikel II.17.2 i tilskudsaftalen. 

For at projekterne kan komme i betragtning, skal de indsendes af ansøgere, som opfylder 

følgende kriterier: 

 Være en offentlig eller privat organisation med status som juridisk person, som er 

aktiv inden for sport og fysisk aktivitet og tilrettelægger sportsaktiviteter og andre 

fysiske aktiviteter.  

 have deres registrerede juridiske hjemsted i en af de 28 EU-medlemsstater.  

 

Eksempler (ikke-udtømmende liste): 

 nonprofitorganisationer (private eller offentlige) 

 offentlige myndigheder (nationale, regionale, lokale) 

 internationale organisationer 

 idrætsklubber 

 universiteter 

 uddannelsesinstitutioner 

 virksomheder. 

 

Fysiske personer er ikke berettigede til at indsende ansøgninger om tilskud inden for 

rammerne af denne indkaldelse 

Med henblik på at vurdere om ansøgeren er tilskudsberettiget, skal følgende 

dokumentation vedlægges: 

 Privatretlig enhed: uddrag fra den officielle tidende, kopi af vedtægterne, uddrag af 

handels- eller selskabsregistret, kopi af bevis for momspligt (hvis 

selskabsregisternummer og momsnummer er identiske, som i visse lande, kræves 

kun et af disse dokumenter) 

 Offentligretlig enhed: kopi af det dokument, hvorved den offentligretlige 

virksomhed er oprettet, eller andre officielle dokumenter om oprettelse af den 

offentligretlige enhed. 

 

                                           
1
 Artikel 131 i finansforordningen og artikel 201 i gennemførelsesbestemmelserne. 
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Til alle dele skal ansøgerorganisationerne bevise etableret samarbejde/kontakt med 

enheder, der er etableret i mindst 2 andre EU-medlemsstater og mindst et land i den 

relevante region. De nævnte organisationer bør angives i ansøgningsformularen.  

6.2. Tilskudsberettigede aktiviteter 

Kun aktiviteter, der har til formål at opfylde et eller flere af målene nævnt i afsnit 2, er 

berettigede.  

Navnlig forventes det, at ansøgerne foreslår foranstaltninger, der fremmer mobiliteten for 

trænere og andet personale i idrætsorganisationer (herunder frivillige), deriblandt gennem 

følgende eksempler på aktiviteter (ikke-udtømmende liste): 

 Udveksling af trænere 

 Ophold  

 Uddannelses-/læringsperioder  

 Skyggepraktik. 

Tilskudsberettigede aktiviteter skal involvere deltagere fra mindst 3 organisationer 

etableret i 3 forskellige EU-medlemsstater (dvs. ansøgerorganisationen og de 2 

andre organisationer er etableret i forskellige EU-medlemsstater) og mindst én 

organisation etableret i et land uden for EU, enten i Vestbalkan, det østlige 

partnerskab, Latinamerika eller Asien.  

Potentielle ansøgere bør være opmærksomme på, at de foreslåede udvekslinger og 

mobilitetsaktiviteter ikke bør omfatte atleter som deltagere.2  

6.3. Gennemførelsesperiode 

 Aktiviteterne må ikke starte før den 1. januar 2019 eller senere end den 31. marts 

2019. 

 Aktiviteterne skal afsluttes før den 31. december 2020. 

Projekterne skal mindst vare 6 måneder. 

Ansøgninger vedrørende projekter, som er planlagt til at skulle foregå henover et længere 

tidsrum end det, der er fastsat i denne indkaldelse af forslag, vil ikke blive godkendt. 

 

7. UDELUKKELSESKRITERIER 

7.1. Udelukkelse 

Den anvisningsberettigede udelukker en ansøger fra deltagelse i indkaldelsen af forslag, 

hvis: 

a) ansøgeren er gået konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis 

dennes aktiver administreres af en kurator eller en ret, hvis denne er under 

tvangsakkord uden for konkurs, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, 

eller hvis denne befinder sig i en lignende situation inden for rammerne af en 

                                           
2 

Inddragelsen af atleter er planlagt i projektets anden fase i en indkaldelse af forslag, der vil blive 
iværksat i 2019. 



6 

tilsvarende procedure, der er fastsat i nationale love eller administrative 

bestemmelser 

b) det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren 

har undladt at opfylde sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter 

eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor 

denne er etableret, lovgivningen i det land, hvor den anvisningsberettigede befinder 

sig, eller lovgivningen i det land, hvor kontrakten skal gennemføres 

c) det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren 

har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ved at 

have overtrådt gældende love eller bestemmelser eller etiske standarder for det 

erhverv, som ansøgeren hører under, eller har begået fejl, der har en indvirkning på 

dennes faglige troværdighed, hvis de afspejler forsætlig misligholdelse eller grov 

uagtsomhed, herunder navnlig følgende: 

i) forsætlig eller på grund af forsømmelighed forkert afgivelse af urigtige oplysninger, 

der er påkrævet til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at 

udvælgelseskriterierne er opfyldt, eller i forbindelse med gennemførelsen af en 

kontrakt, tilskudsaftale eller tilskudsafgørelse 

ii) indgåelse af aftaler med andre personer med det formål at skævvride 

konkurrencen 

iii) krænkelse af intellektuel ejendomsret 

iv) forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos Kommissionen i løbet af 

tildelingsproceduren  

v) forsøg på at indhente fortrolige oplysninger om proceduren, der kan give 

vedkommende uretmæssige fordele i forbindelse med tildelingsproceduren 

d) det ved en endelig dom er fastslået, at ansøgeren er skyldig i et eller flere af følgende 

forhold: 

 i) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 

1995 

ii) bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, 

som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den 

Europæiske Unions medlemsstater som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 

1997, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA samt bestikkelse 

som defineret i lovgivningen i det land, hvor den anvisningsberettigede befinder sig, 

det land, hvor ansøgeren er etableret, eller det land, hvor kontrakten skal 

gennemføres 

iii) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets 

rammeafgørelse 2008/841/RIA 

iv) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF 

v) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som 

defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og 

anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i 

nævnte afgørelses artikel 4 
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vi) børnearbejde eller andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU 

e) ansøgeren har udvist betydelige mangler i opfyldelsen af væsentlige forpligtelser i 

forbindelse med gennemførelsen af en kontrakt, tilskudsaftale eller tilskudsafgørelse, 

som finansieres over Unionens budget, og som har medført afslutning af kontrakten 

før aftalt tid, anvendelse af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner, 

eller som er blevet opdaget efter inspektioner, revisioner eller undersøgelser 

gennemført af en anvisningsberettiget, OLAF eller Revisionsretten 

f) det ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse er fastslået, at ansøgeren 

har begået en uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning 

(EF, Euratom) nr. 2988/95 

g) ansøgeren i tilfælde af alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af 

erhvervet, svig, bestikkelse, andre kriminelle handlinger, betydelige mangler i 

forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt eller uregelmæssigheder er underlagt:  

i.  faktiske omstændigheder, der konstateres i forbindelse med revisioner eller 

undersøgelser, som foretages af Revisionsretten, OLAF eller den interne 

revisionstjeneste eller andre inspektioner, revisioner eller kontroller, som er foretaget 

af en EU-institutions, et EU-kontors, et EU-agenturs eller et EU-organs 

anvisningsberettigede eller under dennes ansvar 

ii. ikkeendelige administrative afgørelser, der kan omfatte disciplinære 

foranstaltninger, som træffes af det kompetente tilsynsorgan med ansvar for at 

kontrollere anvendelsen af standarder for erhvervsetik  

iii. afgørelser, som træffes af ECB, EIB, Den Europæiske Investeringsfond eller 

internationale organisationer  

iv. Europa-Kommissionens afgørelser vedrørende overtrædelse af Unionens 

konkurrenceregler eller en national kompetent myndigheds afgørelser vedrørende 

overtrædelse af Unionens eller national konkurrenceret 

v. afgørelser om udelukkelse truffet af en EU-institutions, et EU-kontors, et EU-

agenturs eller et EU-organs anvisningsberettigede. 

7.2. Afhjælpende foranstaltninger 

Hvis en ansøger erklærer, at denne befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er 

anført ovenfor (se afsnit 7.4), skal det med henblik på at påvise ansøgernes pålidelighed 

anføres, hvilke foranstaltninger der er truffet for at afhjælpe udelukkelsessituationen. Disse 

kan omfatte tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger med henblik 

på at forebygge yderligere forekomster, skadeserstatning eller bøder. Den relevante 

dokumentation, der dokumenterer de trufne afhjælpende foranstaltninger, vedlægges som 

bilag til erklæringen. Dette gælder ikke for situationer, der er nævnt i afsnit 7.1, punkt d). 

 

7.3. Udelukkelse fra deltagelse i indkaldelsen af forslag 

Den anvisningsberettigede tildeler ikke noget tilskud til ansøgere, som:  
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a. befinder sig i en udelukkelsessituation, der er fastslået i henhold til afsnit 7.13 

 

b. har givet urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelsen af de oplysninger, som er 

påkrævet som betingelse for at deltage i proceduren, eller har undladt at afgive disse 

oplysninger 

 

c. tidligere har været involveret i udarbejdelsen af udbudsdokumenter, når dette medfører 

en konkurrencefordrejning, som der ikke på anden måde kan rettes op på. 

 

Ansøgere eller tilknyttede enheder kan om nødvendigt pålægges administrative og 

finansielle sanktioner, hvis de har afgivet urigtige oplysninger.  

  

7.4. Dokumentation4 

Ansøgere skal underskrive en erklæring på tro og love, der bekræfter, at de ikke befinder 

sig i en af de situationer, der er omhandlet i artikel 106, stk. 1, og artikel 107, i 

finansforordningen og udfylde den relevante formular, der er vedhæftet 

ansøgningsskemaet, som ledsager indkaldelsen af forslag. 

 

8. UDVÆLGELSESKRITERIER5 

8.1. Finansiel kapacitet6 

Den finansielle kapacitet vil blive bedømt på grundlag af følgende metode: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/methodology-grants-eac_en.pdf.   

Ansøgerne skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan 

opretholde deres aktiviteter i hele den periode, hvor foranstaltningen gennemføres, eller i 

hele det regnskabsår, hvortil der ydes tilskud, og til, at de kan deltage i finansieringen af 

foranstaltningen. Ansøgernes finansielle kapacitet vil blive bedømt på grundlag af den 

dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen: 

Tilskud med en forfinansieringsværdi på 600 000 EUR eller derunder  

For tilskud af denne type består bevis for finansiel kapacitet af en erklæring på tro og love 

fra ansøgeren (se bilag 1 til ansøgningsskemaet).  

I tvivlstilfælde, og kun for tilskud på over 60 000 EUR, forbeholder bedømmelsesudvalget 

sig ret til at bede om dokumentation og foretage en økonomisk analyse som beskrevet i 

punkt 4 i ovennævnte metode (jf. artikel 131, stk. 3, i finansforordningen)  

For tilskud på over 60 000 EUR skal enheder, som falder ind under en af de kategorier, der 

er nævnt i metodens punkt 3.1, fremlægge bevis for deres finansielle kapacitet og skal 

underkastes den finansielle analyse i punkt 4 i samme metode.  

På grundlag af disse dokumenter kan den anvisningsberettigede, hvis denne finder, at den 

finansielle kapacitet ikke er tilfredsstillende: 

 anmode om supplerende oplysninger 

                                           
3
 Artikel 106 i finansforordningen. 

4
 Artikel 197 i gennemførelsesbestemmelserne. 

5
 Artikel 132 i finansforordningen og artikel 202 i gennemførelsesbestemmelserne. 

6
 Artikel 131 og 132 i finansforordningen og artikel 202 i gennemførelsesbestemmelserne. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/methodology-grants-eac_en.pdf
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 foreslå, at der indgås en tilskudsaftale uden forfinansiering 

 foreslå, at der indgås en tilskudsaftale med forfinansiering, der udbetales i rater 

 foreslå, at der indgås en tilskudsaftale med forfinansiering, der dækkes af en 

bankgaranti (se afsnit 11.4) 

 om nødvendigt kræve, at alle sekundære tilskudsmodtagere hæfter solidarisk 

 afvise ansøgningen. 

 

8.2. Teknisk kapacitet7 

Ansøgerne skal have den faglige kompetence og de kvalifikationer, der er nødvendige for 

at gennemføre den foreslåede foranstaltning. Ansøgerne skal derfor fremlægge en 

erklæring på tro og love foruden følgende dokumentation: 

 cv'er for de personer, der har hovedansvaret for forvaltningen og gennemførelsen af 

foranstaltningen 

 organisationens aktivitetsrapporter, der omfatter mindst de seneste to år  

 en udtømmende liste over tidligere projekter og aktiviteter i de seneste tre år i 

tilknytning til politikområdet for en bestemt indkaldelse af forslag eller 

foranstaltninger, der skal gennemføres. 

 

9. KRITERIER FOR TILDELING8 

De tilskudsberettigede ansøgninger/projekter vil blive vurderet ud fra følgende kriterier: 

  Projektets relevans (1. kriterium) (her kan opnås i alt 40 point): For det 1. 

kriterium vil en ansøgning som minimum skulle opnå 24 ud af de 40 mulige 

point. Ansøgninger, der ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til 1. kriterium vil forslagene blive vurderet på baggrund af, i hvor høj grad: 

 De bidrager til foranstaltningens overordnede mål som beskrevet i afsnit 2, i 

særdeleshed med hensyn til de foreslåede muligheder for læringsmobilitet og er i 

overensstemmelse med EU's politikker inden for sport. 

 De bidrager til de forventede resultater fra foranstaltningen defineret i afsnit 2 (dvs. 

en egentlig ordning for udveksling af idrætspersonale og etablering af europæiske 

netværk af trænere og idrætspersonale). 

 De bidrager til det specifikke mål defineret i afsnit 2 (fremme af idrættens 

internationale dimension), i særdeleshed med hensyn til etableringen af stærke 

forbindelser mellem EU- og tredjelandspartnere på områder med forbindelse til 

mobilitet i udannelsesøjemed. 

 

 Kvalitet (2. kriterium) (her kan opnås i alt 40 point): For det 2. kriterium vil en 

ansøgning som minimum skulle opnå 24 ud af de 40 mulige point. 

Ansøgninger, der ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

                                           
7
 Artikel 131 i finansforordningen og artikel 202 i gennemførelsesbestemmelserne. 

8
 Artikel 132 i finansforordningen og artikel 203 i gennemførelsesbestemmelserne. 
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I henhold til 2. kriterium vil forslag blive vurderet i forhold til kvaliteten af den 

overordnede udformning af de foreslåede aktiviteter og til metoden, der anvendes til 

at gennemføre dem. Der kan tages hensyn til følgende: 

 antallet af deltagere, der er direkte involveret i og nyder godt af projektets aktiviteter 

 omkostningseffektivitet (i hvor høj grad er forslaget omkostningseffektivt og fordeler 

en passende andel af midlerne til de enkelte aktiviteter) 

 bæredygtigheden af de foreslåede aktiviteter (i hvor høj grad vil aktiviteterne 

fortsætte efter projektets afslutning) 

 sammenhæng mellem projektmålene, metoden, aktiviteterne og det foreslåede 

budget 

 den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed. 

 

 Forvaltningen af projektet (3. kriterium) (her kan opnås i alt 20 point): For det 

3. kriterium vil en ansøgning som minimum skulle opnå 12 ud af de 20 mulige 

point. Ansøgninger, der ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til 3. kriterium vil forslag blive vurderet på baggrund af, i hvor høj grad 

ansøgerne kan dokumentere deres evne til at organisere, koordinere og 

gennemføre de forskellige aspekter af de foreslåede aktiviteter. Der kan tages 

hensyn til følgende: 

 

 Projektteamets samlede kvalitet 

 De forventede risici og deres afhjælpende foranstaltninger 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til deling af projektresultaterne over 

for eksterne organisationer og den brede offentlighed. 

 

Ud fra et samlet antal point på 100 vil der blive tildelt point til tilskudsberettigede 

ansøgninger ud fra den vægtning, der er beskrevet ovenfor. Ansøgninger, der ikke opfylder 

alle de ovennævnte pointkrav pr. kriterium, vil blive afvist. 

For de tre kriterier til sammen vil en ansøgning endvidere som minimum skulle opnå 

70 point. Ansøgninger, der ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

 

10. JURIDISKE FORPLIGTELSER9 

Hvis Kommissionen beslutter at yde tilskud, vil ansøgeren modtage en tilskudsaftale, som 

detaljeret beskriver tilskudsbetingelserne samt tilskudsbeløbet i euro, og oplysninger om 

den procedure, der skal anvendes til formalisering af parternes aftale.  

De 2 kopier af den originale aftale underskrives først af tilskudsmodtageren og returneres 

straks til Kommissionen. Europa-Kommissionen underskriver herefter aftalen.  

 

                                           
9
 Artikel 121 i finansforordningen og artikel 174 i gennemførelsesbestemmelserne. 
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11. FINANSIELLE BESTEMMELSER 

11.1 Tilskudsberettigede omkostninger  

Tilskudsberettigede omkostninger skal opfylde følgende kriterier: 

 de er afholdt af modtageren   

 de skal afholdes i løbet af foranstaltningens varighed, bortset fra omkostninger, der 

er forbundet med endelige rapporter og revisionserklæringer. 

o Den periode, hvori omkostningerne er tilskudsberettigede, løber fra den dag, 

der er angivet i tilskudsaftalen.  

o Hvis en tilskudsmodtager kan godtgøre, at det er nødvendigt at påbegynde 

foranstaltningen, inden aftalen er underskrevet, kan 

tilskudsberettigelsesperioden starte, inden der skrives under. 

Tilskudsberettigelsesperioden kan under ingen omstændigheder starte før 

datoen for indsendelsen af tilskudsansøgningen. 

 de er angivet i budgetoverslaget 

 de er nødvendige for gennemførelsen af den foranstaltning, som tilskuddet vedrører 

 de kan identificeres og verificeres, og de skal bl.a. være opført i 

tilskudsmodtagerens regnskaber og fastlagt i overensstemmelse med de 

regnskabsstandarder, som gælder i det land, hvor tilskudsmodtageren er etableret, 

og i overensstemmelse med tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for 

omkostningsberegning 

 de opfylder kravene i den gældende skatte- og sociallovgivning 

 de er rimelige og berettigede og opfylder kravene til forsvarlig økonomisk 

forvaltning, navnlig med hensyn til sparsommelighed og produktivitet. 

Modtagerens interne regnskabs- og revisionsprocedurer skal muliggøre direkte afstemning 

af omkostninger og indtægter vedrørende foranstaltningen/projektet og de tilsvarende 

perioderegnskaber og dokumentation. 

 

Tilskudsberettigede omkostninger kan være direkte eller indirekte. 

 

11.1.1. Tilskudsberettigede direkte omkostninger  

De tilskudsberettigede direkte omkostninger til foranstaltningen er de omkostninger, der: 

under overholdelse af ovennævnte betingelser for tilskudsberettigelse kan siges at 

være specifikke for foranstaltningen og direkte knyttet til dens gennemførelse, og som 

derfor kan henføres direkte hertil:  

a) omkostninger til personale, som har underskrevet en ansættelseskontrakt med 

tilskudsmodtageren eller et tilsvarende ansættelsesdokument, og som er beskæftiget 

med foranstaltningen, forudsat at disse omkostninger stemmer overens med 

modtagerens sædvanlige lønpolitik. 

Disse omkostninger vedrører kun de faktiske lønninger plus bidrag til sociale 

sikringsordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i vederlaget. De kan også 

omfatte yderligere vederlag, herunder betalinger på grundlag af yderligere kontrakter, 

uanset disse kontrakters art, forudsat at de udbetales konsekvent, når der er behov 
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for den samme form for arbejde eller ekspertise, uafhængigt af den anvendte 

finansieringskilde. 

Omkostninger til fysiske personer, der arbejder under en kontrakt med modtageren, 

som ikke er en ansættelseskontrakt, eller som en tredjepart stiller til modtagerens 

rådighed mod betaling, kan også medtages under sådanne personaleomkostninger, 

forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 

i) den pågældende arbejder under forhold svarende til en ansats (navnlig 

med hensyn til måden, arbejdet er tilrettelagt på, de opgaver, der 

udføres, og de steder, hvor de udføres) 

ii) resultatet af arbejdet tilhører tilskudsmodtageren (medmindre andet 

undtagelsesvis er aftalt) og  

 iii)  omkostningerne adskiller sig ikke væsentligt fra omkostninger til 

personer, der udfører tilsvarende opgaver under en arbejdskontrakt med 

tilskudsmodtageren 

De anbefalede metoder til beregning af direkte personaleomkostninger findes i tillægget. 

b) rejseomkostninger og dermed forbundne dagpenge, forudsat at disse omkostninger 

stemmer overens med tilskudsmodtagerens sædvanlige praksis for rejser 

c) afskrivningsomkostninger for udstyr eller andre aktiver (nye eller brugte) som 

registreret i tilskudsmodtagerens regnskaber, forudsat at aktivet: 

i) afskrives i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder og 

tilskudsmodtagerens sædvanlige regnskabspraksis og 

ii) er købt i overensstemmelse med de regler for gennemførelseskontrakter, 

der er fastsat i tilskudsaftalen, hvis købet er foretaget i 

gennemførelsesperioden 

Omkostninger til leje eller leasing af udstyr eller andre aktiver er også 

tilskudsberettigede, forudsat at disse omkostninger ikke overstiger 

afskrivningsomkostningerne for tilsvarende udstyr eller aktiver og ikke omfatter 

finansieringsgebyrer. 

Kun den del af afskrivnings-, leje- eller leasingomkostningerne til udstyret, som svarer 

til gennemførelsesperioden, og den faktiske benyttelse i forbindelse med 

foranstaltningen, kan tages i betragtning af Kommissionen. Det kan undtagelsesvis 

fastsættes i de særlige betingelser, at de fulde omkostninger til køb af udstyret er 

tilskudsberettigede, når det er berettiget på grund af foranstaltningens art og de 

omstændigheder, hvorunder udstyret eller aktiverne anvendes 

d) omkostninger til hjælpematerialer og leverancer, forudsat at de: 

i) købes i overensstemmelse med de regler for gennemførelseskontrakter, 

der er fastsat i tilskudsaftalen og 

ii) er direkte beregnet til foranstaltningen 
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e) omkostninger, som følger direkte af krav, der er fastsat i aftalen (formidling af 

oplysninger, specifik evaluering af foranstaltningen, revisioner, oversættelser, 

reproduktion), herunder omkostninger til de påkrævede finansielle garantier, forudsat 

at de tilsvarende tjenesteydelser købes i overensstemmelse med de regler for 

gennemførelseskontrakter, der er fastsat i tilskudsaftalen 

f) omkostninger, som følger af underleverancer, forudsat at de specifikke betingelser 

om underleverancer som fastsat i tilskudsaftalen er opfyldt 

g) omkostninger til økonomisk støtte til tredjepart, forudsat at betingelserne i 

tilskudsaftalen er opfyldt 

h)  told, skatter og afgifter betalt af tilskudsmodtageren, navnlig moms, forudsat at de 

indgår i de tilskudsberettigede direkte omkostninger, og medmindre andet er fastsat i 

tilskudsaftalen. 

11.1.2. Tilskudsberettigede indirekte omkostninger (driftsudgifter)  

 

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

foranstaltningen, og som derfor ikke direkte kan tilskrives denne.  

 

Et fast beløb på højst 7 % af foranstaltningens samlede tilskudsberettigede direkte 

omkostninger er tilskudsberettiget som indirekte omkostninger, idet de repræsenterer den 

del af tilskudsmodtagerens generelle administrationsomkostninger, der kan henføres til 

foranstaltningen/projektet. 

De indirekte omkostninger kan ikke omfatte omkostninger, der konteres under en anden 

post på budgettet. 

For at påvise dette bør modtageren i princippet: 

a.  anvende analytisk omkostningsberegning, som gør det muligt at adskille alle 

omkostninger (herunder driftsomkostninger), som kan henføres til driftstilskuddet 

og tilskuddet til foranstaltningen. Til det formål bør tilskudsmodtageren anvende 

pålidelige regnskabskoder og fordelingsnøgler for at sikre, at fordelingen af 

omkostningerne sker på et retfærdigt, objektivt og realistisk grundlag.  

b.  særskilt registrere:  

 alle omkostninger der er forbundet med driftstilskuddene (f.eks. personale, 

generelle driftsomkostninger og andre driftsomkostninger, der er forbundet med 

de sædvanlige årlige aktiviteter), og  

 alle omkostninger, der er afholdt i forbindelse med tilskuddet til foranstaltningen 

(herunder indirekte omkostninger knyttet til foranstaltningen) 

Hvis driftstilskuddet dækker hele modtagerens sædvanlige årlige aktivitet og budget, er 

modtageren ikke berettiget til at få dækket indirekte omkostninger under tilskuddet til 

foranstaltningen.  

11.2 Ikke-tilskudsberettigede omkostninger  

a) forrentning af kapital og udbytte udbetalt af en modtager 

b) gæld og omkostninger i forbindelse med gæld 

c) hensættelser til tab eller gæld 
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d) debetrenter 

e) dubiøse fordringer 

f) kurstab 

g) gebyrer på transaktioner fra Europa-Kommissionen, som opkræves af modtagers 

bank 

h) omkostninger anmeldt af modtageren under en anden foranstaltning, hvortil der 

ydes tilskud finansieret over EU's budget. Sådanne tilskud omfatter tilskud tildelt af 

en medlemsstat og finansieret over EU's budget samt tilskud tildelt af andre organer 

end Kommissionen med henblik på gennemførelsen af EU's budget. Navnlig kan en 

modtager, der modtager et driftstilskud, der finansieres over EU- eller Euratom-

budgettet, ikke anmelde indirekte omkostninger for den periode, der er omfattet af 

driftstilskuddet, medmindre modtageren kan bevise, at driftstilskuddet ikke dækker 

nogen af foranstaltningens omkostninger  

i) bidrag i form af naturalier fra tredjeparter 

j) uforholdsmæssigt store eller unødvendige omkostninger 

k) fradragsberettiget moms. 
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11.3 Godtgørelse af faktisk afholdte omkostninger10
  

 

Tilskuddet vil blive fastsat ved at anvende en maksimal medfinansieringsstats på 80 % på 

de tilskudsberettigede omkostninger, der faktisk er afholdt og anmeldt af modtageren.  

 

11.4 Balanceret budget11
 

Budgetoverslaget for foranstaltningen skal vedlægges ansøgningen. Regnskabets 

indtægter og udgifter skal være i balance.  

Budgettet opstilles i euro.  

Ansøgere, for hvem omkostningerne ikke vil blive afregnet i euro, bør anvende den 

omregningskurs, der offentliggøres [på Infor-euro-webstedet:  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 

Ansøgeren skal sikre, at de midler, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltningen, 

ikke dækkes fuldt af EU-tilskuddet.  

Medfinansiering af foranstaltningen kan ske ved hjælp af: 

 tilskudsmodtagerens egne midler  

 indtægter, der hidrører fra foranstaltningen  

 finansielle bidrag fra tredjemand. 

 

11.5 Beregning af det endelige tilskudsbeløb  

Det endelige tilskudsbeløb beregnes af Kommissionen på tidspunktet for betalingen af 

saldoen. Beregningen omfatter følgende trin: 

Trin 1 — Anvendelse af refusionssatsen på de tilskudsberettigede 

omkostninger  

Beløbet under trin 1 opnås ved at anvende den i afsnit 11.3.1 fastsatte refusionssats på de 

tilskudsberettigede omkostninger, som Kommissionen har godkendt 

Trin 2 – Begrænsning til det maksimale tilskudsbeløb 

Det samlede beløb, som Kommissionen udbetaler til tilskudsmodtagerne, kan under ingen 

omstændigheder overstige det maksimale tilskudsbeløb, der er fastsat i tilskudsaftalen. 

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

begrænses det endelige beløb til sidstnævnte beløb. 

11.6 – Nedsættelse på grund af ukorrekt gennemførelse eller misligholdelse 

af andre forpligtelser 

Kommissionen kan nedsætte det maksimale tilskudsbeløb, hvis foranstaltningen ikke 

gennemføres korrekt (dvs. hvis den ikke er blevet gennemført, eller hvis den gennemføres 

                                           
10

 Artikel 126 i finansforordningen. 
11

Artikel 196, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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mangelfuldt, ufuldstændigt eller med forsinkelse), eller hvis en anden forpligtelse i henhold 

til aftalen er blevet misligholdt.  

Nedsættelsens størrelse vil afspejle, i hvilken grad gennemførelsen af foranstaltningen ikke 

har været korrekt, eller hvor alvorlig misligholdelsen har været. 

 

11.7 Rapportering og betalingsordninger12  

Modtageren kan anmode om de følgende betalinger, forudsat at betingelserne i 

tilskudsaftalen er opfyldt (dvs. betalingsfrister, lofter, osv.). Betalingsanmodningerne skal 

ledsages af nedennævnte dokumenter, der er præciseret i tilskudsaftalen:  

Betalingsanmodninger Ledsagedokumenter 

Der overføres et forfinansieringsbeløb13 

svarende til 50 % af tilskudsbeløbet til 

tilskudsmodtageren enten senest 30 dage 

efter den dato, hvor den sidste af de to parter 

underskriver aftalen, eller senest 30 dage efter 

meddelelse af afgørelsen om tilskud, forudsat 

at alle de nødvendige garantier er modtaget. 

 

a) bankgaranti (se afsnit 11.8), hvis 

den anvisningsberettigede anmoder 

herom. 

Tilskudsmodtageren kan anmode om en 

mellemliggende betaling svarende til 30 % af 

tilskudsbeløbet, forudsat at projektets varighed 

er længere end 12 måneder.  Denne 

mellemliggende betaling er betinget af, at der 

fremlægges en foreløbig aktivitetsrapport, som 

skal indsendes inden for 30 dage efter, at 

halvdelen af projektets varighed er udløbet.  

a) foreløbig aktivitetsrapport. 

Betaling af restbeløbet  

Europa-Kommissionen beregner denne 

udbetaling på grundlag af beregningen af det 

endelige tilskudsbeløb (se afsnit 11.5 ovenfor). 

Hvis de tidligere udbetalinger tilsammen 

overstiger det endelige tilskudsbeløb, vil 

tilskudsmodtageren blive anmodet om at 

tilbagebetale det af Europa-Kommissionen for 

meget udbetalte beløb via en indtægtsordre14. 

 

a) endelig teknisk rapport  

b) endelig udgiftsopgørelse 

c) sammenfattende 

udgiftsopgørelse, som 

sammenfatter de 

udgiftsopgørelser, der allerede er 

indsendt, og som angiver 

indtægterne (kun hvis dette er 

relevant) 

 

 I tilfælde af svag finansiel kapacitet finder ovenstående afsnit 8.1 anvendelse. 

                                           
12

 Artikel 90 og 135 i finansforordningen og artikel 207 i gennemførelsesbestemmelserne. 
13

 Artikel 109 i finansforordningen og artikel 110 i gennemførelsesbestemmelserne. 
14

 Artikel 109 i finansforordningen og artikel 110 i gennemførelsesbestemmelserne. 
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11.8. Forfinansieringsgaranti15  

Efter en risikoanalyse kan den anvisningsberettigede kræve, at en modtager, der er blevet 

tildelt et tilskud, skal stille en forfinansieringsgaranti på op til det samme beløb som 

forfinansieringen for at begrænse de finansielle risici, der er forbundet med at udbetale 

forfinansieringsbeløbet.  

Garantien sikrer, at banken, pengeinstituttet, tredjemand eller andre tilskudsmodtagere i en 

foranstaltning, som er part i den samme tilskudsaftale, indtræder som uigenkaldelig 

selvskyldnerkautionist eller hæfter umiddelbart for tilskudsmodtagerens forpligtelser.  

Der kan ikke kræves garantier i forbindelse med tilskud på lave beløb, f.eks. ≤ 60 000 EUR. 

Der kan anmodes om en forfinansieringsgaranti på op til det samme beløb som 

forfinansieringen for at begrænse de finansielle risici, der er forbundet med at udbetale 

forfinansieringsbeløbet. 

Den finansielle garanti skal stilles i euro af en godkendt bank eller et godkendt 

pengeinstitut, der er etableret i en EU-medlemsstat. Når en tilskudsmodtager er etableret i 

et tredjeland, kan Kommissionen acceptere, at en bank eller et pengeinstitut, der er 

etableret i dette tredjeland, stiller en sådan garanti, hvis den mener, at denne garanti giver 

den samme sikkerhed og har de samme karakteristika som garantier stillet af en bank eller 

et pengeinstitut, der er etableret i en medlemsstat. Blokerede indeståender på bankkonti 

accepteres ikke som finansielle garantier. 

Garantien kan erstattes af: 

 en selvskyldnerkaution stillet af tredjemand, eller  

 en garanti med solidarisk hæftelse stillet af flere tilskudsmodtagere, der er part i 

samme tilskudsaftale. 

Garantien frigøres i takt med, at forfinansieringen afvikles ved modregning i 

mellemliggende betalinger eller betaling af restbeløbet til modtageren, på de betingelser, 

der er fastsat i aftalen om tilskud. 

 

11.9 Andre finansielle betingelser  

a) Forbud mod kumulering af tilskud16 

 

En foranstaltning kan kun modtage tilskud over EU-budgettet én gang. 

De samme omkostninger kan under ingen omstændigheder finansieres to gange 

over EU's budget. For at sikre dette skal ansøgeren i tilskudsansøgningen angive 

kilderne til og størrelsen af de EU-midler, som den pågældende i samme 

regnskabsår har modtaget eller ansøgt om til den samme foranstaltning eller en del 

af foranstaltningen eller til driften, samt alle andre midler, som ansøgeren har 

modtaget eller ansøgt om til den samme foranstaltning17. 

b) Forbud mod tildeling af tilskud med tilbagevirkende kraft 18 

                                           
15

 Artikel 134 i finansforordningen og artikel 206 i gennemførelsesbestemmelserne. 
16

 Artikel 129 i finansforordningen. 
17

 Artikel 196,4 i gennemførelsesbestemmelserne. 
18

 Artikel 130 i finansforordningen.  
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Der kan ikke ydes tilskud med tilbagevirkende kraft til allerede afsluttede 

foranstaltninger. 

Der kan kun ydes tilskud til allerede påbegyndte foranstaltninger i tilfælde, hvor 

ansøgeren kan dokumentere, at det var nødvendigt at igangsætte foranstaltningen, 

inden tilskudsaftalen blev underskrevet. 

I disse tilfælde er udgifter fra perioden før indgivelsen af ansøgningen om tilskud 

dog ikke tilskudsberettigede. 

c) Kontrakter som led i gennemførelsen/underentreprise19  

Hvis gennemførelsen af foranstaltningen medfører udbudsprocedurer (kontrakter 

som led i gennemførelsen), skal tilskudsmodtageren tildele ordren til den, der 

fremsætter det økonomisk mest fordelagtige bud, eller i givet fald til den, der 

fremsætter det billigste bud, idet interessekonflikter undgås. 

Tilskudsmodtageren forventes at forelægge dokumentation for udbudsproceduren 

og opbevare denne til brug ved en eventuel revision.  

Enheder, der agerer i deres egenskab af ordregivende myndighed, jf. direktiv 

2014/24/EU20, eller ordregivende enhed, jf. direktiv 2014/25/EU21, skal overholde de 

gældende nationale regler for udbud. 

Tilskudsmodtagerne kan give opgaver, der indgår i foranstaltningen, i 

underentreprise. Hvis de gør det, skal de udover at sikre, at ovennævnte 

betingelser vedrørende bedste forhold mellem kvalitet og pris og undgåelse af 

interessekonflikter opfyldes, ligeledes opfylde følgende betingelser: 

a) underleverancerne må ikke omfatte kerneopgaverne i foranstaltningen 

b) anvendelsen af underleverancer er berettiget på grund af foranstaltningens art 

og de behov, der er i forbindelse med gennemførelsen af den 

c) de anslåede omkostninger til underleverancen kan klart identificeres i det 

anslåede budget 

d) enhver anvendelse af underleverancer, der ikke er omfattet af beskrivelsen af 

foranstaltningen, skal meddeles af modtageren og godkendes af 

Kommissionen. Kommissionen kan give sin godkendelse: 

(i) før anvendelse af underleverancer, hvis modtagerne anmoder om en 

ændring  

(ii) efter anvendelse af underleverancer, hvis underleverancerne: 

 er specifikt begrundet i den foreløbige eller endelige tekniske rapport, 

og 

 ikke medfører ændringer i tilskudsaftalen eller anfægter beslutningen 

om at yde tilskud eller strider mod princippet om ligebehandling af 

ansøgere 

                                           
19

 Artikel 137 i finansforordningen og artikel 209 i gennemførelsesbestemmelserne. 

20
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og 

om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.  
21 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne 
ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om 
ophævelse af direktiv 2004/17/EF. 
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e) modtagerne sikrer, at visse betingelser, der gælder for modtagerne i henhold til 

tilskudsaftalen (dvs. synlighed, fortrolighed, osv.), også gælder for 

underleverandørerne. 

d) Økonomisk støtte til tredjepart22 

Ansøgningen må ikke omfatte økonomisk støtte til tredjepart. 

12. OFFENTLIG OMTALE  

12.1. Tilskudsmodtagerens rolle 

Tilskudsmodtageren forpligter sig til klart at gøre opmærksom på støtten fra EU i alle 

publikationer eller i forbindelse med de aktiviteter, der ydes tilskud til. 

I den forbindelse skal tilskudsmodtagerne fremhæve Europa-Kommissionens navn og 

emblem på alle publikationer, plakater, programmer og andre produkter, der udarbejdes i 

forbindelse med det projekt, der samfinansieres.  

Med henblik herpå skal de bruge den tekst, det logo og den ansvarsfraskrivelse, der findes 

på http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm, og 

Europa-Kommissionens retningslinjer for visuel identitet. For yderligere oplysninger kan du 

også kontakte comm-visual-identity@ec.europa.eu. 

Hvis dette krav ikke opfyldes fuldt ud, kan tilskuddet reduceres i henhold til 

bestemmelserne i tilskudsaftalen. 

 

12.2. Europa-Kommissionens rolle23 

Med undtagelse af stipendier udbetalt til fysiske personer og anden form for direkte støtte 

udbetalt til fysiske personer med særligt behov offentliggøres alle oplysninger vedrørende 

tilskudsbeløb, der er bevilget i løbet af et regnskabsår, på et websted tilhørende en af 

Den Europæiske Unions institutioner senest den 30. juni det efterfølgende regnskabsår.  

Europa-Kommissionen offentliggør følgende oplysninger: 

- tilskudsmodtagerens navn 

- tilskudsmodtagerens adresse, når denne er en juridisk person, eller region, når 

tilskudsmodtageren er en fysisk person, som fastsat på NUTS 2-niveau, hvis 

tilskudsmodtageren er bosiddende i EU, eller tilsvarende, hvis tilskudsmodtageren er 

bosiddende uden for EU 

- tilskuddets formål 

- tilskuddets størrelse. 

Tilskudsmodtageren kan ved en begrundet og behørigt dokumenteret anmodning blive 

fritaget for at få offentliggjort disse oplysninger, hvis det kan true beskyttelsen af 

enkeltpersoners rettigheder og friheder i henhold til Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder eller skade tilskudsmodtagernes forretningsmæssige 

interesser. 

                                           
22

 Artikel 137 i finansforordningen og artikel 210 i gennemførelsesbestemmelserne. 
23

 Artikel 35 og 128, stk. 3, i finansforordningen og artikel 21 og 191 i 
gennemførelsesbestemmelserne. 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm
mailto:comm-visual-identity@ec.europa.eu
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13. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Deltagelse i en indkaldelse af forslag indebærer registrering og behandling af 

personoplysninger (såsom navn, adresse og cv). Sådanne oplysninger behandles i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -

organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Medmindre andet er angivet, er de 

spørgsmål og de personoplysninger, der anmodes om, nødvendige for at kunne vurdere 

ansøgningen på grundlag af udbudsbetingelserne, og oplysningerne vil udelukkende blive 

behandlet af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse, Unge, Idræt og 

Kultur, med dette formål for øje. 

Hvis ansøgeren befinder sig i en af de situationer, der er omhandlet i finansforordningens 

artikel 106, stk. 1, og artikel 107 (forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012)24, kan 

Kommissionen registrere personoplysningerne i systemet for tidlig opdagelse og 

udelukkelse (for yderligere oplysninger se erklæringen om databeskyttelse:  

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_ed

es_en.pdf  

 

14. PROCEDURE FOR INDSENDELSE AF FORSLAG  

Elektronisk indsendelse 

Forslag skal indgives ved hjælp af det ansøgningsskema, der findes på webstedet 
https://ec.europa.eu/sport/calls_en og vedlægges alle nødvendige bilag (herunder budget 

for foranstaltningen, erklæringen på tro og love, skemaerne vedrørende retlige enheder og 

bankoplysninger, og dokumenter, der beviser ansøgerens tekniske kapacitet) inden den 

frist, der er fastsat i punkt 3. 

Modellen til tilskudsaftalen er også kun til orientering (udfyldes ikke sammen med 

ansøgningsskemaet). 

Når fristen for indgivelse af ansøgningen er overskredet, er det ikke længere muligt at 

foretage ændringer i ansøgningen. Hvis der imidlertid er behov for at præcisere visse 

aspekter eller rette skrivefejl, kan Kommissionen kontakte ansøgeren under 

evalueringsprocessen25. 

Ansøgerne informeres skriftligt om resultaterne af udvælgelsesproceduren. 26  

 

Kontakt: 

Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur 

Kontor C4, Idræt  

eac-sport@ec.europa.eu  

                                           
24

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32012R0966  
25

 Artikel 96 i finansforordningen. 
26

 Artikel 133 i finansforordningen og artikel 205 i gennemførelsesbestemmelserne. 

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf
https://ec.europa.eu/sport/calls_en
mailto:eac-sport@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex:32012R0966
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Tlf.: +32.2.2965232. 

Ansøgninger, der indsendes på papir, fax, e-mail, USB-nøgle eller på anden måde, vil 

ikke blive accepteret. 
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Tillæg 

Særlige betingelser for direkte personaleomkostninger 

 

1. Beregning  

 

Metoderne til beregning af de tilskudsberettigede direkte personaleomkostninger, der er 

fastlagt i litra a) og b) nedenfor, anbefales og accepteres som sikkerhed for, at de anmeldte 

udgifter er reelle.  

Hvis tilskudsmodtageren anvender en anden metode til beregning af 

personaleomkostninger, kan Kommissionen acceptere denne, hvis den vurderer, at 

metoden giver tilstrækkelig sikkerhed for, at de anmeldte udgifter er reelle. 

  

a) for personer, der udelukkende arbejder med foranstaltningen:  

 

{månedlig sats for den pågældende person ganget med det faktiske antal måneder, 

personen har arbejdet på foranstaltningen} 

 

De måneder, der anmeldes for disse personer, kan ikke anmeldes i forbindelse med andre 

EU- eller Euratom-tilskud. 

 

Den månedlige sats beregnes som følger: 

 

{årlige personaleomkostninger for den pågældende person divideret med 12} ved hjælp af 

personaleomkostninger for hvert regnskabsår, der er omfattet af den pågældende 

rapporteringsperiode.  

 

Hvis et regnskabsår ikke er afsluttet ved udgangen af rapporteringsperioden, skal 

tilskudsmodtagerne anvende den månedlige sats for det senest afsluttede regnskabsår. 

 

b) for personer, der arbejder på deltid med foranstaltningen: 

 

i) Hvis den pågældende person er tilknyttet foranstaltningen i en fast procentdel af 

deres arbejdstid: 

 

{månedlig sats for den pågældende person ganget med procentdelen, der gælder for 

foranstaltningen, ganget med det faktiske antal måneder, personen har arbejdet på 

foranstaltningen} 

 

Den procentvise arbejdstid, der anmeldes for disse personer, kan ikke anmeldes i 

forbindelse med andre EU- eller Euratom-tilskud. 

 

Den månedlige sats beregnes som følger: 

 

ii) i andre tilfælde:  

 

{timesats for den pågældende person ganget med det faktiske antal timer, personen har 

arbejdet på foranstaltningen}  
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eller  

 

{dagssats for den pågældende person ganget med det faktiske antal dage, personen har 

arbejdet på foranstaltningen}  

 

(rundet op eller ned til nærmeste halve dag) 

 

Det faktiske antal arbejdstimer/-dage, der anmeldes for en person, skal være identificerbart 

og kontrollerbart.  

 

Det samlede antal årlige arbejdstimer/-dage, der anmeldes for en person i forbindelse med 

EU- eller Euratom-tilskud, må ikke være højere end det antal årlige arbejdstimer, der ligger 

til grund for beregningerne af timesatsen/dagssatsen. Derfor er det maksimale antal 

arbejdstimer, der kan anmeldes i forbindelse med tilskud: 

 

{antal årlige produktive timer/dage om året (se nedenfor) minus det samlede antal timer og 

dage, som modtageren har anmeldt for den pågældende person det pågældende år i 

forbindelse med andre EU- eller Euratom-tilskud}. 

 

Timesatsen/dagssatsen beregnes som følger: 

 

{årlige personaleomkostninger for den pågældende person divideret med antallet af 

individuelle årlige produktive timer/dage} ved hjælp af personaleomkostninger og antallet af 

produktive timer/dage pr. år for hvert regnskabsår, der er omfattet af den pågældende 

rapporteringsperiode.  

 

Hvis et regnskabsår ikke er afsluttet ved udgangen af rapporteringsperioden, skal 

modtagerne anvende timesatsen/dagssatsen for det senest afsluttede regnskabsår.  

 

"Antallet af individuelle produktive timer/dage pr. år" er det samlede antal faktiske 

timer/dage, som personen har arbejdet i det pågældende år. Det omfatter ikke ferie og 

andet fravær (såsom sygeorlov, barselsorlov, tjenestefrihed, osv.). Det kan dog omfatte 

overarbejde og tidsforbruget ved møder, uddannelsesaktiviteter og andre lignende 

aktiviteter.  

 

 

2. Tidsregistrering og anden dokumentation som bevis for de personaleudgifter, der 

anmeldes som faktiske omkostninger 

 

For personer, der udelukkende arbejder for foranstaltningen, for hvilke de direkte 

personaleomkostninger beregnes som i litra a), er det ikke nødvendigt at foretage 

tidsregistrering, hvis modtageren underskriver en erklæring, der bekræfter, at de 

pågældende personer kun har udført arbejde i forbindelse med foranstaltningen.  

 

For personer, der er tilknyttet foranstaltningen i en fast procentdel af deres 

arbejdstid, for hvilke de direkte personaleomkostninger som i litra b), nr. i), er det ikke 

nødvendigt at foretage tidsregistrering, hvis modtageren underskriver en erklæring om, at 

de pågældende personer faktisk har arbejdet på foranstaltningen i en bestemt procentdel 

af arbejdstiden. 
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For personer, der arbejder på deltid med foranstaltningen, for hvilke de direkte 

personaleomkostninger som i litra b), nr. ii), skal tilskudsmodtagerne foretage 

tidsregistrering for antallet af timer/dage, der anmeldes. Tidsregistreringen skal foregå 

skriftligt, og den skal godkendes af de personer, der udfører arbejde i forbindelse med 

foranstaltningen, samt af disses ledere mindst en gang om måneden.  

 

I fravær af pålidelig registrering af det antal arbejdstimer, der erlægges i forbindelse med 
projektet, kan Kommissionen acceptere anden dokumentation som bevis for det anmeldte 
antal timer/dage, hvis den vurderer, at denne er tilstrækkeligt sikker.   

 

 


