
Vilkår 

A. Projektgennemførelse 

1. Som kontraktansvarlig partner er det dit ansvar at gennemføre 

projektet i overensstemmelse med det, du har oplyst i forbindelse 

med behandlingen af ansøgningen om projektets aktiviteter, out-

put og resultater samt i overensstemmelse med det godkendte pro-

jektbudget.

2. Du skal kommunikere skriftligt med Erhvervsstyrelsen via Pro-

jektrapporteringsværktøjet (PRV), som alle kontraktansvarlige 

partnere skal anvende. 

3. Den fulde version af PRV er endnu ikke færdigudviklet. Du vil få 

besked, når PRV er færdigudviklet, og projektet skal overgå til 

fuld digital kommunikation. Det betyder, at når PRV er færdigud-

viklet, skal projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, 

endeligt projektregnskab, slutrapporter, revisors erklæringer, 

regnskabsmateriale og evalueringsoplysninger m.v. indsendes via 

PRV. Indtil PRV er færdigudviklet, skal du som kontraktansvarlig 

partner indsende projektmaterialet i henhold til de anvisninger, du 

får af styrelsen. Du vil modtage særskilt information om procedu-

rerne.

Evalueringer 

4. Slutevaluering af projektet

Alle projekter med EU-medfinansiering på eller over 2 mio. kr. 

skal slutevalueres af en ekstern evaluator, som Erhvervsstyrelsen 

og regionerne har udvalgt og betaler. Dit projekt modtager med 

denne kontrakt over 2 mio. kr. i EU-medfinansiering og skal der-

for slutevalueres af den eksterne evaluator. Slutevalueringen vil 

blive offentliggjort. 

Du skal som kontraktansvarlig partner sørge for at stille alle mate-

rialer til rådighed, som evaluator finder relevante. De timer, som 

du og de øvrige økonomiske partnere bruger på arbejdet med eva-

lueringen, er støtteberettigede udgifter, og du kan derfor medtage 

udgifterne i regnskabet som ”projektarbejde”.  Efter opstartsmø-

det med Erhvervsstyrelsen vil du blive kontaktet af den fælles 

evaluator for at drøfte nærmere, hvordan dit projekt skal evalue-

res. 

Midtvejs- og slutevaluering af projektet 

Alle projekter med EU-medfinansiering på eller over 2 mio. kr. 

skal slutevalueres af en ekstern evaluator, som Erhvervsstyrelsen 

og regionerne har udvalgt og betaler. Dit projekt modtager med 
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denne kontrakt over 2 mio. kr. i EU-medfinansiering og skal der-

for slutevalueres af den eksterne evaluator. Vækstforum har desu-

den besluttet, at dit projekt også skal midtvejsevalueres af den 

eksterne evaluator. Denne evaluering betaler regionen. Slutevalu-

eringen vil blive offentliggjort. 

Du skal som kontraktansvarlig partner sørge for at stille alle mate-

rialer til rådighed, som evaluator finder relevante. De timer, som 

du og de øvrige økonomiske partnere bruger på arbejdet med eva-

lueringerne, er støtteberettigede udgifter, og du kan derfor medta-

ge udgifterne i regnskabet som ”projektarbejde”. Efter opstarts-

mødet med Erhvervsstyrelsen vil du blive kontaktet af den fælles 

evaluator for at drøfte nærmere, hvordan dit projekt skal evalue-

res. 

Persondataloven 

5. Persondataloven skal overholdes af den kontraktansvarlige partner 

og projektets økonomiske partnere1. Du skal derfor sørge for, at 

alle deltagere og medarbejdere, som I behandler personoplysnin-

ger om, har fået udleveret og underskrevet ”Samtykkeerklæring til 

behandling af personoplysninger” som du kan finde på 

http://www.regionalt.dk og i opstartsmappen, som du har fået ud-

leveret på opstartsmødet. EU-medfinansieringen af udgifter til 

medarbejdere og deltagere i projektet er betinget af, at du som 

kontraktansvarlig partner kan dokumentere dette. Du kan læse 

mere om persondataloven på http://www.datatilsynet.dk og i Støt-

teberettigelsesreglerne. 

B. Projektperiode  

6. Projektet må ikke være påbegyndt før den 15. maj 2017. Udgifter 

der er afholdt før denne dato, er ikke støtteberettigede. En udgift 

er afholdt på det tidspunkt, hvor der er indgået bindende aftale 

mellem en økonomisk partner og leverandøren om leverancen. 

Projektets slutdato er 15. august 2020. 

7. Du skal som kontraktansvarlig partner overholde reglerne for, 

hvornår og hvordan udgifter kan medtages i et regnskab. Du kan 

1
 Jf. lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere 

ændringer. For oplysninger, der behandles for den offentlige forvaltning gælder til-

lige bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til be-

skyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning med 

senere ændringer. 
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finde en nærmere beskrivelse af kravene vedr. afholdelse af udgif-

ter i Støtteberettigelsesreglerne. 

C. Projektets finansiering 

8. EU-medfinansieringen til projektet kan højst udgøre 50 %. 

Hvis projektet opnår yderligere finansiering, ud over det, der 

fremgår af det godkendte projektbudget i kontrakten, skal du op-

lyse det til styrelsen. Styrelsen kan i så fald nedsætte EU-

medfinansieringen. 

EU-medfinansieringen er betinget af, at projektet kan gennemfø-

res i sin helhed. Du skal som kontraktansvarlig partner derfor 

kunne sandsynliggøre, at den nødvendige finansiering til hele pro-

jektet kan fremskaffes.  

Da finansieringen udelukkende består af deltagertimer fra de del-

tagende elever fra Erhvervsskolerne, vil der løbende blive fulgt op 

på finansieringen ved hvert regnskab. Såfremt finansieringen ikke 

fremskaffes ved elevernes timer løbende, vil finansieringen blive 

egenfinansiering fra jer som kontraktansvarlig partner. 

D. Statsstøtte og udbud 

9. Det er oplyst, at der ikke er statsstøtte til projektet. Såfremt der 

sker ændringer i projektet, skal det vurderes, hvorvidt der kan væ-

re tale om statsstøtte. 

Udbudsloven 

10. Udbudsloven
2
 skal overholdes af den kontraktansvarlige partner 

og projektets økonomiske partnere. Du skal derfor som kontrakt-

ansvarlig partner sikre, at alle indkøb i projektet foretages i over-

ensstemmelse med udbudsloven. Sammen med projektets øvrige 

bilag, skal du opbevare dokumentationen for, at udbudsloven er 

overholdt. Du kan læse mere om udbudsreglerne på: 

http://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence, 

www.udbud.dk/pages/content/about og 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.h

tm. 

2
 Lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer 
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E. Særlige udgiftstyper 

Sund finansforvaltning - markedspris 

11. Den kontraktansvarlige partner og de økonomiske partnere skal 

kunne dokumentere, at de udviser sund finansforvaltning, herun-

der sparsommelighed i projektet. Det betyder, at hvis prisen ved et 

eksternt indkøb ikke er fastlagt ved offentligt udbud, skal partner-

ne på anden måde kunne dokumentere, at den aftalte pris er et ud-

tryk for markedsprisen. Du kan finde en nærmere beskrivelse af 

kravene i Støtteberettigelsesreglerne.  

Løn til projektansatte 

12. Medarbejdere kan enten være kontraktansatte på fuld tid på pro-

jektet, eller de kan registrere den tid, de bruger på projektet fra 

måned til måned. Du finder beskrivelsen af beregningsmetoderne 

og dokumentationskravene i Støtteberettigelsesreglerne.  

13. Lønudgifterne i projektet kan beregnes som enten en standardsats 

eller som den faktisk udbetalte løn. Du skal være opmærksom på, 

at den beregnede løn ikke kan overstige den faktisk udbetalte løn. 

Du finder beskrivelsen af beregningsmetoderne, reglerne for med-

tagelse af lønudgifter og dokumentationskravene i Støtteberetti-

gelsesreglerne. 

14. En økonomisk partner kan kun bruge én metode til beregning af 

løn, dvs. enten standardsats eller faktisk løn. Projektets økonomi-

ske  partnere kan derfor vælge den model, som de finder bedst. 

Som kontraktansvarlig partner er det dit ansvar at være opmærk-

som på, at den enkelte økonomiske partner kun anvender én af 

metoderne. Du finder en nærmere beskrivelse af reglerne i Støtte-

berettigelsesreglerne. 

Deltagere i socialfondsprojekter 

15. Hvis enkeltpersoner deltager i projektets aktiviteter, f.eks. ved 

kursusforløb, skal du som kontraktansvarlig partner sørge for at 

indrapportere en række oplysninger for hver deltager, herunder 

timeregistreringer.  

Hvis projektet er finansieret sådan, at deltagernes løn, eller under-

hold medfinansieres af EU, skal deltagerne udarbejde timeregi-

streringer, som dokumentation for deltagelsen i kompetenceudvik-

lingsforløb. Det er dit ansvar som kontraktansvarlig partner, at al-

le deltagere udarbejder timeregistreringerne. Hvis de ikke udfyl-

des eller udfyldes mangelfuldt, mister projektet medfinansieringen 

af udgiften. Du kan læse mere om tidsregistrering i Støtteberetti-

gelsesreglerne.  
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Mødeprotokoller kan anvendes som dokumentation for projektets 

aktiviteter og fremdrift, men der kan som udgangspunkt ikke ydes 

medfinansiering til deltagernes afholdte timer, som alene er do-

kumenteret ved hjælp af mødeprotokoller. Den eneste undtagelse 

hertil er, hvis du eller andre af projektets økonomiske partnere har 

fået Erhvervsstyrelsens godkendelse af et elektronisk registre-

ringssystem (elektroniske mødeprotokoller). Disse systemer kan i 

så fald selvstændigt dokumentere deltagernes timeforbrug, og der 

kan ydes medfinansiering hertil, uden at der udarbejdes timeregi-

streringer.  

16. Hvis du vælger at medtage deltagerløn, der er baseret på faktisk 

afholdte og betalte udgifter, kan du maksimalt medregne den fak-

tiske timeløn ganget med det antal timer, hvor deltageren har væ-

ret til stede på projektet. 

Hvis du vælger at medtage deltagerunderhold (dvs. overførsels-

indkomst som f.eks. dagpenge, kontanthjælp ol.), der er baseret på 

faktisk afholdte og betalte udgifter, kan du maksimalt medregne 

det faktiske underhold pr. time ganget med det antal timer, hvor 

deltageren har været til stede på projektet. 

Hvis du vælger at medtage deltagerunderhold, der er baseret på en 

standardsats, kan du maksimalt medregne en standardsats for un-

derhold pr. time svarende til den højeste dagspengesats ganget 

med det antal timer, hvor deltageren har været til stede på projek-

tet, dog maksimalt 37 t/ugen.  

Du finder en nærmere beskrivelse af kravene til beregning og do-

kumentation i Støtteberettigelsesreglerne. 

17. I forbindelse med projektets gennemførelse skal projektets delta-

gere udfylde start- og slutskemaer. Du skal som kontraktansvarlig 

partner sende en mail til deltagerne med start- og slutskemaerne, 

ligesom du er ansvarlig for at registrere skemaerne i PRV. Indtil 

PRV er færdigudviklet, følges den procedure som styrelsen anvi-

ser. Registreringen af start- og slutskemaer skal ske løbende, men 

skal senest være foretaget ved udgangen af februar måned og ved 

udgangen af august måned og skal indgå som en del af den halv-

årlige statusrapportering. 

Øvrige udgifter og moms  

18. Budgettet indeholder et udokumenteret tillæg på 18 %.  

Tillægget skal anvendes til dækning af de udgiftstyper, der frem-

går af Støtteberettigelsesreglerne, og som derfor ikke kan konteres 

på andre kontolinjer. 
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Det godkendte projektbudget indeholder derfor ikke udgifter til 

moms.  

F. Projektændringer samt evt. bortfald og tilbagebetaling af EU- 

medfinansiering 

19. Som kontraktansvarlig partner skal du straks underrette Erhvervs-

styrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, 

der lå til grund for kontrakten om EU-medfinansiering, og/eller 

hvis vilkårene i kontrakten i øvrigt ikke kan overholdes. Styrelsen 

tager herefter stilling til, om ændringerne er af så væsentlig karak-

ter, at det regionale vækstforum skal høres, inden styrelsen træffer 

afgørelse om, hvorvidt projektændringerne kan godkendes. Du 

finder flere oplysninger om projektændringer i Støtteberettigelses-

reglerne. 

20. Visse ændringer inden for projektperioden, og i nogle tilfælde ef-

ter projektperioden, kan være så afgørende for kontrakten om EU-

medfinansiering, at styrelsen beslutter, at EU-medfinansieringen 

helt eller delvist bortfalder eller skal tilbagebetales med tillæg af 

renter. Eventuelle tilbagebetalingskrav rettes mod kontraktansvar-

lig partner. 

Inden for projektperioden kan det f.eks. være: 

� Forskydninger i forbruget i forhold til de godkendte halvårlige 

budgetter. 

� Nye udgiftsposter. 

� Overskridelse af totalbudgettet for en kontolinje, som er på me-

re end 10 %, fordi sådanne overskridelser skal godkendes af 

styrelsen. 

� Ændringer, som har indflydelse på, om projektet kan gennem-

føres i sin helhed. 

� Ændringer i, hvilke aktiviteter EU-medfinansieringen ønskes 

anvendt til. 

� Ændringer i projektets forventede effekter. 

� Manglende overholdelse af gældende forordningskrav mv.  

Efter projektperioden, kan det f.eks. være: 

� Konkurs, likvidation, rekonstruktionsbehandling, udlæg eller 

arrest hos den kontraktansvarlige eller en økonomisk partner. 

Erhvervsstyrelsen kan kræve tilbagebetaling fra kontraktansvarlig 

partner i indtil fem et halvt år efter den dato, hvor der er foretaget 

slutafregning over for projektet på baggrund af det endelige pro-

jektregnskab.  
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Hvis der er statsstøtte i dit projekt, kan der være en forlænget frist 
for tilbagebetaling af EU-medfinansiering. 

G. Afrapportering til Erhvervsstyrelsen. 

21. Så længe projektet ikke er afsluttet, skal du som kontraktansvarlig 
partner to gange årligt indsende perioderegnskaber og afrapporte-
ringer for projektet til styrelsen. De to årlige afrapporteringer og 
perioderegnskab skal være opgjort senest den 28. februar og 31. 
august og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Du har 
desuden mulighed for at indsende perioderegnskab og afrapporte-
ring for projektet uden for de to årlige terminer med henblik på at 
få en ekstraordinær udbetaling. En udgift skal være afholdt og be-
talt inden den kan medtages i regnskabet. Du finder yderligere op-
lysninger om kravene til perioderegnskab og afrapportering i Støt-
teberettigelsesreglerne.   

Vær opmærksom på, at hvis du indsender perioderegnskaber og 
afrapporteringer for sent, kan det betyde, at tilskuddet bortfalder 
helt eller delvist. 

22. Perioderegnskaber og afrapporteringer skal revideres af Deloitte, 
som er den centrale revisor, Erhvervsstyrelsen anviser. Du finder 
yderligere oplysninger om priser etc. på http://www.regionalt.dk.  

23. Der er flere økonomiske partnere i jeres projekt. Derfor er du som 
kontraktansvarlig partner ansvarlig for at indsende følgende til 
Erhvervsstyrelsen på vegne af alle partnere i projektet: 
� Ét fælles projektregnskab, som danner grundlag for revision og 

dokumentation af afholdte, betalte og støtteberettigede projekt-
relaterede udgifter over for styrelsen. Den kontraktansvarlige 
partner skal derfor ikke udarbejde et separat regnskab for sin 
andel af projektudgifterne.  

� Transaktionsspor for alle økonomiske partneres udgifter sam-
men med en samlet oversigt over posteringer i sum-poster, som 
følger det godkendte projektbudget. Du finder yderligere op-
lysninger om kravene til indsendelse af bilag i Støtteberettigel-
sesreglerne. 

Indtil PRV er færdigudviklet, følges den procedure, som styrelsen 
anviser.  

24. Projekter med et samlet støtteberettiget budget på minimum 
7.500.000 kr. undergives en supplerende revision af alle økonomi-
ske partnere, som afholder minimum 1.500.000 kr. i projektudgif-
ter, én gang i projektperioden. 
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25. Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal du som kontrakt-

ansvarlig partner indsende følgende til Erhvervsstyrelsen gennem 

PRV
3
: 

� Et endeligt projektregnskab med henblik på, at revisor (Deloit-

te) afgiver en erklæring og revisionsprotokol (med revisors 

vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision).  

� Transaktionsspor og eventuelt bilag. 

� Dokumentation for opfyldelse af de øvrige vilkår i kontrakten 

om EU-medfinansiering, som ikke tidligere er dokumenteret 

opfyldt. 

H. Offentliggørelse og information 

26. Som kontraktansvarlig partner og økonomisk partner er du ansvar-

lig for, at alle personer i et projekt informeres om projektets ind-

hold og resultater samt om, at projektet er iværksat med EU-

medfinansiering fra Socialfonden. Du er også ansvarlig for, at pro-

jektets resultater stilles til rådighed for offentligheden.  

Du skal anvende EU-logoet for Socialfonden ved alle projektrele-

vante kommunikationsaktiviteter f.eks. hjemmesider, sociale me-

dier, præsentationsmateriale, signaturer i mails, publikationer, 

pressemeddelelser, deltagerbeviser mv. Du kan læse mere om de-

signmanual og logoer på http://www.regionalt.dk/, hvor du også 

kan finde logoer til download samt designmanual. Kravene til an-

vendelsen af EU-logoet finder du i Støtteberettigelsesreglerne. 

Som kontraktansvarlig partner og økonomisk partner er du også 

forpligtet til at hænge en plakat op med information om projektet. 

Plakaten skal mindst have A3-størrelse, og den skal hænge på et 

sted, som er klart synligt for offentligheden. Det kan f.eks. være i 

indgangsområdet til en bygning. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet 

en plakatskabelon, som skal anvendes til formålet 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/eu-logoer-og-plakater. 

I. Overholdelse af andre regler 

27. EUC Nordvest skal tage passende skridt til at forhindre enhver 

forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 

religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering i for-

bindelse med projektets gennemførelse. 

3
 Jf. kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, 

revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske 

Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.  
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28. Udgifterne på konto 60. Andet er blevet flyttet til ekstern konsu-

lent bistand i den reviderede ansøgning. Det kan ikke indgå udgif-

ter til fx rejser, kost og logi, markedsføring, materialer og tryk-

ning af materialer m.v. på andre konti end konto 70. Øvrige udgif-

ter 18 %. Der henvises til ligeledes til vilkår 18. 

J. Kontrol- og dokumentationskrav 

29. Det fremgår af vilkår nr. 9, at der ikke er statsstøtte i dit projekt. 

Du skal være opmærksom på, at repræsentanter for EU-

Kommissionen, EU's revisionsret, Rigsrevisionen, Erhvervsstyrel-

sen eller den Erhvervsstyrelsen bemyndiger til det, skal have ad-

gang til at kontrollere al relevant dokumentation i projektet i fem 

et halvt år efter den dato, hvor du har fået den sidste udbetaling 

fra Erhvervsstyrelsen. Du skal som kontraktansvarlig partner der-

for sørge for at opbevare dokumentationen som beskrevet i dette 

vilkår i den nævnte periode. Dokumentationskravet gælder der-

med også efter projektets slutafregning med styrelsen, uanset om 

du som kontraktansvarlig partner eller de økonomiske partnere 

f.eks. udskifter eller ændrer elektroniske regnskabs- eller beta-

lingssystemer. Hvis der mangler dokumentation ved et kontrolbe-

søg, risikerer du på vegne af alle de økonomiske partnere at skulle 

tilbagebetale den udbetalte EU-medfinansiering helt eller delvist. 

Du kan læse mere om dokumentationskravene i Støtteberettigel-

sesreglerne. 

30. Erhvervsstyrelsen og vækstforumsekretariatet skal under og efter 

gennemførelsen af projektet have adgang til at indhente alle rele-

vante effektmålings- og evalueringsoplysninger hos den kontrakt-

ansvarlige partner. 

K. Udbetaling (se også afsnit G om afrapportering til styrelsen) 

31. Det er en forudsætning for, at der kan ske udbetaling, at: 

� Du har accepteret kontrakten om EU-medfinansiering. 

� Du har fremsendt dokumentation til styrelsen for, at udgifterne 

er afholdt og betalt, jf. vilkår nr. 21 og Støtteberettigelsesreg-

lerne.   

På grund af EU’s særlige regler for udbetalinger kan der fore-

komme forsinkelser i udbetalingen fra styrelsen til den kontrakt-

ansvarlige partner, fordi der i perioder ikke er overført tilstrække-

lige midler fra EU til statskassen.  

32. Erhvervsstyrelsen tilbageholder 10 % af EU-medfinansieringen, 

indtil projektet er gennemført, Deloitte har revideret projektet og 

styrelsen har godkendt det afsluttende projektregnskab. 
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33. Den skattemæssige behandling af tilskuddet følger reglerne på 

skattelovgivningens område, se evt. www.skat.dk. 




