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Version 2 – 30.01.2017 

 

Erklæring om finansiering af projekt skal ikke sendes sammen med ansøgningen, 

selvom det står i vejledningen på side 7, under kapitel 6: Hvordan søger du om 

tilskud.  

 

1. Spørgsmål; Hvordan forestiller NAER sig, at ansøger skal/kan dokumentere et forventet 

merafkast (jfr. pkt. 23 i ansøgningsskemaet)? 

Svar: For at kunne rapportere korrekt på de fælles resultat indikatorer for EHFF har EU 

Kommissionen defineret, hvordan resultatindikatoren skal bruges. For resultatindikatoren om 

ændring i rentabilitet (merafkast) skal I beskrive, hvordan projektet vil bidrage med et 

merafkast og komme med et forventet tal i ansøgningen. Tallet skal beskrive det forventede 

merafkast, som er forskellen mellem indtægt og omkostninger (variable og ikke variable 

omkostninger, som skyldes direkte fiskeaktivitet) for en given regnskabsperiode, som et 

resultat af den investering, der søges tilskud til. 

Når der bedes om slutudbetaling, skal ændring i nettooverskud sættes ind. Det kan være 

svært at sætte nettooverskuddet ind på udbetalingstidspunktet, da investeringen ikke rigtig 

har været brugt på dette tidspunkt. Her skal igen sættes et forventet tal for nettooverskuddet 

ind, hvis man ikke kan dokumentere tallet endnu.    

2 år efter projektet er slut, skal der yderligere udfyldes en slutrapport, hvor de rigtige tal 

sættes ind. Her skal du sætte tal ind fra regnskabsår før og efter, at der blev investeret i 

teknologien. Indikatoren, som skal rapporteres EU Kommissionen, refererer kun til merafkast 

fra indtægt relateret fiskeaktivitet, så derfor er det vigtigt, at vi får det korrekte tal.  

Vi ved godt, at feltet er svært at udfylde og svært at dokumentere. Dokumentationen skal 

komme 2 år efter i form af regnskabstal fra de sidste par år, så du skal skrive et tal, der kan 

verificeres 2 år efter investeringen, eller også må du i slutrapporten 2 år efter beskrive, 

hvorfor tallet ikke stemte overens med det forventede, som du havde anført i ansøgningen. 

2. Spørgsmål: Hvilken e-mail adresse skal bruges, når ansøgningerne skal sendes ind? 

Svar: projekttilskud@naturerhverv.dk 

3. Spørgsmål: Hvorfor er udbudsafsnittet kommet ind i vejledning version 2? 

Svar: Udbudsafsnittet i vejledning, version 2 på side 29, skal du se bort fra, fordi det er en 

fejl, at det er med i vejledningen. 

Ansøger skal huske at gøre opmærksom på, hvordan ansøger informerer om 

tilskuddet i ansøgningerne. Rubrik 26 (Yderligere oplysninger) eller rubrik 31 

(Projektbeskrivelse, pkt. 8. Evt. yderligere oplysninger) i ansøgningsskemaet kan 

bruges til dette.  
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Hvis I har scannet alle ansøgningerne ind, må I gerne skrive, hvordan ansøger 

informerer om tilskuddet i e-mailen med ansøgningen. Det er alle projekter, der skal 

informeres om. I kan evt. bruge dette skema, som vi også sætter ind i et 

ansøgningsskema, version 2, der samtidig (30.01.2017) bliver lagt i tilskudsguiden. 

Informationsaktiviteter 

I forbindelse med ansøgning om EU tilskud skal du oplyse om, hvilke informationsaktiviteter du har 

planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/eu-

reformer/fiskerireform-2014-2020/hav-og-fiskeriudviklingsprogrammet/offentliggoerelse-krav-til-

information-om-tilskud/ 

Neden for skal du afkrydse den aktivitet, som du vil bruge til at informere om tilskuddet, eller anføre, 

hvordan du vil informere:   

Der informeres om tilskuddet fra EHFF og Miljø og 

Fødevareministeriet på informations- og kommunikationsmateriale.  

Det vil sige på publikationer, pjecer, brochurer, nyhedsbreve, annoncer, 

plakater, websteder, præsentationer, attester, deltagerbeviser og lignende. 

      

Der informeres om tilskuddet fra EHFF og Miljø- og 

Fødevareministeriet på et fysisk skilt.  

Det kan fx være ved at sætte et skilt i styrehuset på et fiskerfartøj, et fysisk 

skilt ved et dambrug, et fysisk skilt i en reception på en 

forarbejdningsvirksomhed, eller lignende. 

      

Der informeres om støtten på følgende måde:             
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