
PARTNERERKLÆRING

UDVIKLING OG GENNEMFØRELSE AF PROJEKT, REGIONAL- OG SOCIALFONDEN

Jeg bekræfter ved underskrift på denne erklæring,

at jeg tegner virksomheden

med CVR-nr. (evt. CPR-nr., hvis CVR-nr. ikke findes)

og P-nummer/numre’

SOSONoo

2q

195%SS, 1O12S1

som økonomisk partner i projektet: PCt\ £ LVEFL( G. y€) TI L,

der har fået EU-medfinansiering fra EU’s Regional- eller Socialfond.

Jeg bekræfter, at jeg:

• er bekendt med projektets formål og indhold, herunder rollefordelingen mellem projektets
Økonomiske partnere,

• er bekendt med reglerne i bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse,
regnskab, revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den
Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond,

• er bekendt med, at de udgifter, jeg har ved at deltage i projektet, indgår i
projektregnskabet, og derfor udløser EU-medfinansiering til projektet,

• er forpligtet til at dokumentere rigtigheden og betalingen af udgiften til ekstern
konsulentbistand, samt rigtigheden af den anvendte tid og den oplyste lønudgift, herunder
at lønnen faktisk er betalt til den ansatte,

• er bekendt med, at EU-medfinansieringen udbetales til projektets kontraktansvarlige
partner,

• er bekendt med, at virksomheden vil fremgå af projektdatabasen, som
forvaltningsmyndigheden offentliggør på www.regionalt.dk i henhold til artikel 115, stk. 2 i
Kommissionens forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013.
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. skal videregive dokumentationen til:

o Projektets kontraktansvarlige partner,
o Deloitte, der er projektets revisor,
o Erhvervsstyrelsen
o EU-Kommissionen, EU’s revisionsret eller Rigsrevisionen,

hvis de anmoder om det.

Jeg indestår for, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Dato:

Navn: ()E. JrST

Underskrift:

Version 2

Februar 2016

Der skal angives mindst ét P-nummer (produktionsenhedsnummer). Hvis der er tilknyttet flere P-numre til virksomhedens CVR
nummer, skal der angives et P-nummer for hver produktionsenhed, der deltager i projektet.



PARTNER-INFO
TIL VIRKSOMHEDEN, DER ER MED I UDVIKLINGEN OG GENNEMFØRELSEN AF ET PROJEKT

Din virksomhed/institution er medansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af et projekt, som har fået EU
medfinansiering. Det betyder, at udgifter til løn for den tid, som du eller dine ansatte anvender i projektet,
samt eventuelle udgifter til ekstern konsulentbistand, kan indgå i projektets regnskab og udløse EU
medfinansiering til projektet på op til 50 % af udgiften.

Da du er medansvarlig for at gennemføre projektet, indgår virksomhedens udgifter i regnskabet til
Erhvervsstyrelsen, og virksomheden er derfor økonomisk partner. Som økonomisk partner skal du/den
tegningsberettigede underskrive en partnererklæring. Du kan læse mere om, hvad det vil sige at være
økonomisk partner i afsnittet “Centrale definitioner” i “ Regler for EU-medfinansiering” på
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling-2014-2020.

Dokumentation for at din lønudgift kan udløse EU-medfinansiering
For at få EU-medfinansiering er der nogle krav til dokumentationen af udgifterne, som din virksomhed skal

overholde. Du skal kunne dokumentere, hvor mange timer du eller andre ansatte i din virksomhed har anvendt
i projektet, og hvilket arbejde du eller dine ansatte har udført. Du indestår som økonomisk partner for, at du
eller dine ansatte har deltaget i projektet i det omfang, som du har oplyst.

Lønnen kan opgøres som enten den faktiske lønudgift eller som en standardsats fastsat af Erhvervsstyrelsen. Du

kan kun bruge én af metoderne for alle ansatte og evt, ejere. Uanset hvordan du vælger at opgøre lønudgifterne,
skal du lave en timeregistrering. Vælger du at opgøre lønnen som den faktiske lønudgift, er lønsedlen din

dokumentation. Derfor skal du gemme timeregistreringen og lønsedlen for alle de måneder inden for
projektperioden, hvor du gerne vil have EU-medfinansiering til lønudgiften. Vælger du at opgØre lønudgifterne til
standardsats, skal du gemme timeregistreringerne.

Dokumentation for at medtage udgifter til ekstern konsulentbistand

Det skal være synligt for samfundet, hvordan EU-medfinansieringen bruges, og hvilken effekt den har.
Derfor skal du som økonomisk partner kunne dokumentere, at:

• Du har afholdt og betalt udgifterne.

• Udgifterne er afholdt i forbindelse med gennemførelsen af projektet og inden for projektperioden.

• Udgifterne er projektrelevante, dvs, relevante og nødvendige for gennemførelsen af projektets
aktiviteter.

• Du i forbindelse med indkøb har overholdt udbudsloven1.Du kan læse mere om udbudsloven på
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud.
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Lov nr. 1564 af 15. december 2015.


