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Indledning 

Denne vejledning henvender sig til de institutioner m.v., som af Ministeriet for Fødevarer, Land-

brug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilsagn tilskud eller indgået aftale om levering 

af specifikke ydelser finansieret af tilskud under § 24.33.02.20.  

 

Yderligere oplysninger 

Denne vejledning, udbetalingsanmodning, m.m. findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/ 

 

Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til:  

 

NaturErhvervstyrelsen 

Att. Center for Erhverv 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Tlf. 33 95 80 00 

E-mail: erhverv@naturerhverv.dk 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/
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Udbetaling af tilskud 

Udbetaling af tilskud under § 24.33.02.20 sker enten ved udarbejdelse af en udbetalingsanmodning 

eller udstedelse af en faktura. Det fremgår af tilsagnet/tilskudsaftalen om der udbetales efter udbeta-

lingsanmodning eller efter faktura. 

 

Udbetaling efter faktura. 

Ved udbetaling efter faktura fremgår betalingsbetingelser af tilskudsaftalen.  

 

Fakturaen fremsendes enten med e-mail med angivelse af projekttittel og journalnummer til:  

Erhverv@naturerhverv.dk 

 

I emnefeltet skal der stå: Faktura + journalnummer. 

Eller som elektronisk faktura til NaturErhvervstyrelsen med angivelse af: 

NaturErhvervstyrelsens EAN-lokationsnummer - 5798000877955  

Virksomhedens CVR-nummer eller evt. SE-nummer  

Fakturanummer 

Fakturadato 

Betalingsoplysninger 

Projekttilskud-Produktion og journalnummer 

NaturErhvervstyrelsen afviser fakturaen i det elektroniske system og lægger den over i styrelsens tilskuds-

administrative system, hvorfra den videre behandling og udbetaling sker. Der udbetales til Nem Konto. 

Udbetalingsanmodning 

Tilskudsmodtager udfylder en udbetalingsanmodning for de udgifter, der er afholdt i henhold til be-

tingelserne i tilsagnet/tilskudsaftalen.  

 

En udbetalingsanmodning skal indeholde: 

 

 Bilag 1: Erklæring. Erklæringen skal udfyldes og underskrives af institutionernes økonomiansvarli-

ge. Erklæringen gælder kun for den aktuelle udbetalingsanmodning. 

 Bilag 2: Opgørelse af omkostninger 

 Bilag 3: Timeregnskab 

 Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter 

 

Bemærk i forhold til bilag 4, at det er en forudsætning at udgiften er: 

mailto:Erhverv@naturerhverv.dk
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- direkte relateret til projektet  

 

- nødvendig for projektets gennemførsel  

 

- en udgift i det godkendte budget 

 

- er afholdt og betalt inden for den aktuelle afregningsperiode 

 

Udgifter til interne køb i virksomheden/på universitetet eller køb hos interesseforbundne enheder er 

underlagt de samme betingelser. Derfor forudsættes det, at der foreligger en intern eller ekstern fak-

tura/rekvisition på x antal varer eller ydelser til kostpris, som er direkte relateret til projektet og 

nødvendig for projektets gennemførelse.  

 

Uspecificeret drift af laboratorier (intern laboratoriedrift), er ikke en udgift, som er direkte relateret 

til en projektaktivitet. Standard forbrugsvarer knyttet til laboratoriers drift herunder f.eks. sæbe til 

håndvask og rengøring, kitler, sikkerhedsbriller, hårnet, desinfektionsmidler, skoovertræk og lig-

nende er derfor indeholdt i drift af laboratoriet og således indeholdt i overhead.  

 

Forbrug af petriskåle, pipetter, kemikalier og andre forbrugsvarer til konkrete analyser i laborator i-

et, der relaterer sig direkte til projektet og er nødvendige for projektgennemførslen, samt de produk-

ter som ønskes analyseret, vil være godkendte udgifter , som ikke er indeholdt i overhead. Hvis disse 

artikler købes internt i virksomheden, skal der foreligge en intern faktura/rekvisition med en tekst , 

der tydeligt beskriver udgiftens relation til projektet. Hvis der kan laves en standardkalkule over 

prisen på en given analyse, der indgår i projektet, kan denne anvendes i regnskabsaflæggelsen. I 

standardkalkulen må der ikke indgå udgifter, som er indeholdt i overhead. 

 

Specielt for Ekstern bistand gælder følgende: Ekstern bistand (”subcontracting”) opgøres på grun d-

lag af betalte fakturaer for eksterne konsulent- og serviceydelser, som er nødvendige for projektets 

gennemførelse. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne er købt til markedspris. Hvis ydelsen købes 

hos en leverandør, som ansøger er interesseforbundet med, skal prisen opgøres som intern kostpris. 

 

 

Skema og erklæring, der findes på NaturErhvervs hjemmeside skal anvendes:  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/ 

 

Anmodning om udbetaling sendes til NaturErhvervstyrelsen pr. e-mail til: 

Erhverv@naturerhverv.dk 

 

I emnefeltet skal der stå: Udbetalingsanmodning + journalnummer. 

Betingelser for udbetaling af tilskud 

Det er en betingelse for udbetaling af tilskud: 

 

 at projektaktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med betingelserne i tilsag-

net/aftalen 

 at det kan dokumenteres, at udgifterne er afholdt inden for projektperioden og i den aktuelle 

afregningsperiode. Ved afregningsperioden forstås den periode, hvor de dokumenterede ud-

gifter er afholdt. Det kan f.eks. være et regnskabsår, eller fra projektstart og 1 år frem.  Der 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/
mailto:Erhverv@naturerhverv.dk
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kan også være kortere afregningsperioder, men der kan maksimalt anmodes om udbetaling to 

gange årligt. 

 

Ved afholdte udgifter forstås udgifter, der er betalt inden for projektperioden. Ved projektperiode 

forstås den periode, der fremgår af tilsagnet under projektperiode. 

Udbetaling af tilskud kan ske på som rateudbetalinger med op til to gange årligt pr. projekt eller én 

gang ved projektets afslutning.  

 

Der skal indsendes en bilagsoversigt (bilag 4 i ”Anmodning om udbetaling af tilskud”) for de betal-

te udgifter. Selve bilagene skal ikke sendes ind. 

Dokumentationskrav 

Alle udgifter i udbetalingsanmodningen skal vedrøre projektet, og de skal være betalt af tilsagnsha-

ver og kunne dokumenteres i form af fakturaer, lønsedler, timesedler og lignende.  

 

Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte udgifter. Det betyder blandt andet, at samtlige 

medarbejdere i projektet skal være omfattet af et tidsregistreringssystem og føre timeregnskab.  

 

Bilagene til udgifterne, fakturaer mv. skal ikke indsendes til NaturErhvervstyrelsen, men du har 

pligt til at opbevare alt regnskabsmateriale og originale udgiftsbilag vedrørende de til skudsberetti-

gede udgifter i 5 år fra slutudbetaling har fundet sted. Dokumentation for de betalte udgifter skal 

kunne vises ved kontrol. 

Rateudbetaling 

Udbetaling af tilskud til projektet kan ske ved rateudbetaling. Hver rateudbetaling skal vedlægges 

samtlige bilag, der er anført på side 4”Udbetaling af tilskud”. 

Tilskuddet kan blive udbetalt fordelt på op til to rater årligt.  

Bemærk, hvis en statusrapport ikke er indsendt og godkendt til tiden, vil næstkommende udbeta-

lingsanmodning blive stillet i bero. Skabelon til statusrapport skal anvendes medmindre andet er af-

talt og kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: http://naturerhverv.dk/tilskud-

selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/ 

Slutudbetaling 

Anmodning om slutudbetaling for projektet skal sammen med en slutrapport sendes til NaturEr-

hvervstyrelsen senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. I visse tilfælde kan der dispenseres 

fra fristen. Rapporten skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen eller den enhed i Fødevareministeri-

et der fremgår af tilsagnet/tilskudsaftalen, før slutudbetalingen kan finde sted. NaturErhvervstyrel-

sen tilbageholder 10 % af det bevilgede tilskud, som først kan udbetales, når slutrapporten er god-

kendt. Dette gælder for alle deltagere i projektet.  

 

Skabelon for slutrapporten kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og skal anvendes 

medmindre andet fremgår af tilsagnet/tilskudsaftalen: http://naturerhverv.dk/tilskud-

selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/ 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/
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Nem konto 

Tilskuddet udbetales kun over Nem Konto. Det bemærkes, at Nem Konto er knyttet til dit CVR-nr.  

 

Læs mere om Nem Konto herunder P-nr., CVR-nr., SE-nr. m.v. på denne hjemmeside:  

 

http://naturerhverv.dk/servicemenu/naturerhvervstyrelsen/om-betaling-og-udbetaling/ 

Indberetning til SKAT 

NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. 

 

Erklæring 

Alle projektets udgifter skal medtages i omkostningsopgørelsen. Projektomkostningerne skal opg ø-

res som de faktiske udgifter for dig, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og 

kreditnotaer. 

 

Udbetalingsanmodningen skal vedlægges en erklæring (Bilag 1), der er underskrevet og dateret af 

institutionens regnskabsansvarlige. Kun den fortrykte erklæring (Bilag 1) fra NaturErhvervstyrelsen 

kan anvendes.  

 

Moms 

Er projektets aktiviteter momspligtige ydelser f.eks. forskningsbaseret myndighedsbetjening, kon-

krete serviceydelser m.v. skal momsen indgå i tilskudsmodtagers momsregnskab.  

 

Det fremgår tilsagnet/tilskudsaftalen om ydelsen er momspligtig.  

 

Ændringer af projektperiode, budget mv. 

Hvis du ønsker at ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal den projektansvarlige ansøge 

NaturErhvervstyrelsen om det, før ændringen kan iværksættes. Ændringen kan kun godkendes, hvis 

projektets overordnede formål overholdes. Budgetændringer skal godkendes før de kan træde  i 

kraft. 

 

Anmodning om ændringer sendes til: erhverv@naturerhverv.dk. Husk at angive journalnummer. 

Ændringer af projektperioden 

Projektperioden er den periode i hvilken projektet gennemføres. Projektperioden er godkendt af, 

NaturErhvervstyrelsen og er i tilsagnet/tilskudsaftalen er angivet med en begyndelsesdato og en af-

slutningsdato.  

 

Alle projektets udgifter skal være afholdt inden for projektperioden. Der kan ikke betales tilskud til 

udgifter, som er afholdt før projektperioden er startet, eller efter projektperioden er afsluttet.  

 

Hvis der er behov for at ændre projektperioden, f.eks. hvis du ikke kan nå at færdiggøre projektet 

inden for den godkendte projektperiode, skal du søge NaturErhvervstyrelsen om projektforlængelse. 

Dette skal ske senest to måneder før den godkendte projektperiode er udløbet.  

 

http://naturerhverv.dk/servicemenu/naturerhvervstyrelsen/om-betaling-og-udbetaling/
mailto:erhverv@naturerhverv.dk
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Det er en betingelse, at forlængelsen kan begrundes sagligt, at projektets overordnede formål over-

holdes, og at projektet afsluttes inden for en rimelig tidshorisont. Projekterne skal gennemføres in-

den for en periode indtil 5 år, fra det er påbegyndt. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde 

dispensere herfra. 

Ændringer af det godkendte budget 

Udgifter på den enkelte omkostningsart må maksimalt overskride den enkelte godkendte budgetpost 

med 10 pct. i hele projektperioden. 

 

Budgetændring er derfor kun nødvendig, hvis udgifterne på en budgetpost  i projektperioden forven-

tes at overstige det budgetterede med mere end 10 pct., og hvis der samtidig er et tilsvarende mindre 

forbrug på en eller flere af de andre poster. Hvis dette er tilfældet, skal det oplyses ved en udbeta-

lingsanmodning og det skal uddybes fra hvilke poster udbetalingen skal foregå fra. Tilskuddets stør-

relse kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af budgettet.  

 

Som udgangspunkt kan der maksimalt ansøges om budgetændringer én gang årligt. Budgetæn-

dringer kan først træde i kraft, når den er godkendt. Sammen med din anmodning om budgetæn-

dring, skal du vedlægge en begrundelse for de foreslåede ændringer.  HUSK at udspecificere be-

grundelsen! Det er vigtigt at ændringen uddybes i forhold til, hvilke poster der ændres og hvilke 

konsekvenser ændringen har i forhold til arbejdsopgaver, ekstern bistand, apparatur etc. Anmodning 

om budgetændring skal indsendes senest 2 måneder før projektperioden udløber. 

Overdragelse af projektet 

Tilsagn om tilskud/tilskudsaftaler kan ikke overdrages til anden virksomhed.  

 

Slutrapportering fra projektet 

Når projektet er afsluttet, skal projektet udarbejde en slutrapport, som skal indsendes pr. mail til 

NaturErhvervstyrelsen medmindre andet er fastsat i tilsagnet/tilskudsaftalen. Slutudbetaling kan 

først ske, efter NaturErhvervstyrelsen eller den enhed i Fødevareministeriet der står som faglig an-

svarlig i tilsagnet/tilskudsaftalen har godkendt slutrapporten. På nedenstående link findes skabelo-

nen for slutrapport, som skal anvendes medmindre andet er fastsat i tilsagnet/tilskudsaftalen.:  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/ 

 

Slutrapporten skal redegøre for projektets forløb, de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med 

projektet, samt redegøre for projektets resultater. Sammen med slutrapporten skal du også indsende 

en elektronisk kopi eller links til det offentliggjorte materiale til NaturErhvervstyrelsen. 

Information om tilskud fra Fødevareministeriet 

Når du informerer om projektet og dets resultater i artikler, informationsmateriale, på seminarer e l-

ler i andre kommunikationsaktiviteter, skal det tydeligt fremgå, at projektet er gennemført med til-

skud fra Fødevareministeriet. 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/nationale-forskningsprogrammer/
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Fødevareministeriets brug af data 

Oplysninger om projektet vil blive brugt af relevante enheder i Fødevareministeriet, herunder især 

NaturErhvervstyrelsen, til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol.  

 

Ved udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, skal man være opmærksom på: 

 

 at NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig 

 at de afgivne oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med NaturErhvervstyrelsens afgø-

relse om udbetaling af tilskud. Endvidere kan oplysningerne blive brugt af NaturErhvervsty-

relsen og andre til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål 

 

Endvidere skal NaturErhvervstyrelsen gøre opmærksom på, at i medfør af Persondataloven er der 

mulighed for: 

 

 at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med projektet, jf. 

Persondatalovens § 31 

 at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser 

sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. 

Persondatalovens § 37  

 

Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til Na-

turErhvervstyrelsen, Enheden for Jura. 
 

Kontrol 

NaturErhvervstyrelsen er forpligtet til at foretage kontrol af gennemførelsen af de projekter, der er 

givet tilskud til. Kontrollen kan finde sted i projektperioden samt op til 5 år efter sidste udbetaling.  

 

For at kontrollere de gennemførte projekter, kan NaturErhvervstyrelsen eller den, der er bemyndiget 

dertil, få adgang til den virksomhed, hvortil der er givet tilsagn. Dette kan ske uden retskendelse, 

dog med behørig legitimation. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger samt ma-

teriale, der opbevares i elektronisk form. 

 

Kontrollen kan gennemføres som kontrol på stedet eller ved administrativ kontrol af regnskab, bi-

lagsmateriale og anden relevant dokumentation, som projektet sender ind på NaturErhvervstyrelses 

anmodning. 

 

Der skal på forlangende indsendes udgiftsbilag såsom fakturaer, betalingsdokumentation etc. til Na-

turErhvervstyrelsen som dokumentation for udgifternes afholdelse.  

 

Tilsagnshavere/aftalepartnere skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførel-

se. Regnskaber, forretningsbøger mv. skal på begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder.  

 

Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, 

blandt andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysningerne i kont roløjemed, 

herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v. 
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Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 

Tilsagn og aftaler om tilskud kan bortfalde, og udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt med renter i til-

fælde af at:  

 

 urigtige eller vildledende oplysninger er opgivet, eller oplysninger af betydning for sagens 

afgørelse er fortiet 

 betingelserne for at opnå tilskud ikke længere opfyldes 

 pligten i forbindelse med kontrol tilsidesættes 

 

Særlige bestemmelser vedrørende afgørelse af tvister m.v. kan fremgå af tilsagnet/tilskudsaftalen. 

 

Straffebestemmelser 

Eventuelle strafbestemmelser som bod, dagbøder m.v. fremgår af tilsagnet/tilskudsaftalen.  

 

Klagemulighed 

Det er muligt at klage skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 

uger fra den dag, vores afgørelse modtages. Klagen skal sendestil:  

 

NaturErhverstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, 

vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fris t-

overskridelsen. Vi sender herefter klagen sammen med vores kommentarer til Fødevareministeriets 

Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. 
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Sådan udfyldes skemaerne 

Nedenfor er en gennemgang af, hvordan de enkelte felter i  to af de skemaer udfyldes, skemaerne 

findes i ”Anmodning om udbetaling af tilskud”. Det drejer sig om bilag 2 (Opgørelse af omkostnin-

ger) og bilag 3 (Timeregnskab). 

Bilag 2: Opgørelse af omkostninger 

 
Alle beløb skal være eksklusiv moms 

 
Journalnummer:       

CVR-nr.:      

Tilsagnshavers navn:      

Aktuel afregningsperiode 
fra       til       

Aktuel 
afregningsperiode 

Projekt i alt til 
dato  

Samlet projekt-
budget 

1. Interne lønudgifter  

VIP 

 

TAP 

      

      

 

      

      

      

 

      

      

      

 

      

2. Ekstern bistand                   

3. Øvrig drift, i alt                   

4. Apparatur/udstyr:                   

5. Andet i alt  
 
 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

6. Overhead                   

7. Eventuelle indtægter                   

8. Tilskudsgrundlag 
Sum af 1 til 5 fratruk-

ket 7 og 8 

                  

 
Indtægter:       

 
 

 

Journal nr.: 

Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets højre øverste hjørne.  

 

Projektansøgers CVR-nr.  og navn:  

Anfør CVR-nr. og navn på den virksomhed/institution, som omkostningerne vedrører. 

 

Andet:       
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Aktuel afregningsperiode fra/til:  

Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den 

aktuelle afregningsperiode. Aktuel afregningsperiode omfatter perioden fra sidste rates slutdato til 

datoen for betaling af de sidste udgifter.  

 

Eksempel: 

Hvis der i 1. rate er udbetalt for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011skal 2. rate starte fra 1. 

juli 2011 til … 

 

Aktuel afregningsperiode: 

Her angives de afholdte udgifter fordelt på de enkelte poster. Der skal angives det fulde beløb, der 

udgør det samlede tilskudsgrundlag.  

 

Projektomkostninger i alt til dato 

Her angives summen af alle tidligere udbetalte tilskud til  projektet indtil den aktuelle afregningspe-

riode. 

 

Godkendt budget ifølge tilsagn/tilskudsaftale  

I denne kolonne skal det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnet/tilskudsaftalen, indskrives.  

 

Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, skal det senest godkendte 

budget benyttes. 
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Bilag 3: Timeregnskab 

Journal nr.:       

CVR-nr.:       
 

Tilsagnshavers navn:       

 Afholdte omkostninger 

  

Aktuel afregningsperiode 
fra      til       

Aktuel 
afregningsperiode 

 

Projekt i alt til dato 
(alle tidligere udbe-
talte rater til dette 
projekt) 
 

Samlet projektbud-
get  

 Time-
sats 

Timer Beløb Timer Beløb kr. Timer Beløb kr. 

Lønkategori I (VIP) Kr./t. Antal Kr. Antal  Antal  

Navn:                                       

Navn:                                       

Navn:                                       

Navn:                                       

Navn:                                       

Navn:                                       

VIP i alt:                                           

 Time-
sats 

Timer Beløb Timer Beløb kr. Timer Beløb kr. 

Lønkategori II (TAP) Kr./t. Antal Kr. Antal  Antal  

Navn:                                  

Navn:                                  

Navn:                                  

Navn:                                  

Navn:                                  

Navn:                                  

TAP i alt:                                      

        

I alt                                       

        
     kr. 

 

Journal nr.: 

Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets øverste højre hjørne. 

 

Projektansøgers CVR-nr. og navn:  

Anfør CVR-nr. og navn på den virksomhed/institution, som timeregnskabet vedrører.  
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Aktuel afregningsperiode fra/til 

Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den 

aktuelle afregningsperiode. 

 

Lønkategorier 

De lønkategorier og de timesatser, der er fastsat i budgettet, og i tilsagnet/tilskudsaftalen, skal 

overholdes.  

 

Hvis det godkendte budget er opdelt i forskellige lønkategorier, skal hver kategori være udfyldt, med hvor 

mange timer der er brugt på projektet. Beregn timesats og timeantal. Skriv resultatet i beløb. 

 

Husk at antallet af brugte timer skal kunne dokumenteres, det vil sige at samtlige medarbejdere i projektet 

skal føre et regnskab over de timer, de har brugt på projektet. 

 

Projekt i alt til dato 

”Timer antal” udfyldes med angivelse af de samlede antal arbejdstimer, der har været i forbindelse 

med projektet, tidligere betalte timer og timer til dato.  

”Beløb” skal udfyldes med det samlede beløb, der i alt er udbetalt for hele projektet til dato.  

 

Her oplyses det samlede forbrug af timer, der tidligere er blevet udbetalt tilskud til i projektet, frem 

til den aktuelle afregningsperiode. 

 

Aftalt budget ifølge tilsagn/tilskudsaftale 

Det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnsbrevet eller indgår i tilskudsaftalen, oplyses her. Hvis 

NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, oplyses det ændrede budget.  

 

Beløb der skal overføres til ”Opgørelse af afholdte omkostninger”  

I alt for beløb ”aktuel afregningsperiode” og i alt for ”projekt  i alt til dato” skal overføres til ”inter-

ne lønudgifter” i skemaet Opgørelse af afholdte udgifter. 

 

Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter  

 

Bilag 4 skal udfyldes for at tilskuddet bliver udbetalt. Udgifterne skal beskrives og det skal udspeci-

ficeres, hvilke omkostningsart/budgetpost de hører ind under. Beregnede udgifter accepteres ikke! 
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Tilskudsberettigede udgiftstyper  

De godkendte udgiftstyper fremgår af det godkendte budget og udgifterne skal afholdes i overen s-

stemmelse med den godkendte projektbeskrivelse. 

 

Interne lønomkost-

ninger 

(direkte lønudgifter) 

Overføres fra timeregnskabet  

Interne lønomkostninger (direkte lønudgifter) omfatter løn til persona-

le, der er beskæftiget med gennemførelsen af projektet. Der ydes ti l-

skud til den faktiske timeløn.  

Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead (indirekte 

udgifter). Hvis pågældende medarbejder har yderligere omkostninger 

som rejser og øvrige udgifter, dækkes de under andre poster.  

 

Ansatte medarbejdere 

Der ydes tilskud til medarbejderens faktiske udbetalte timeløn + socia-

le bidrag.  

 

Timesatsen for funktionærer budgetteres som bruttoårsløn divideret 

med 1648, og for timelønnede som den faktiske timeløn + sociale bi-

drag. I beregningen må årslønnen indeholde: Ferieberettiget løn, ar-

bejdsgivers betalte pensionsudgift, arbejdsgivers betalte ATP-udgift, 

arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger til 

medarbejderen samt feriepenge optjent under ansættelsen på projektet .  

 

I beregningen må årslønnen ikke indeholde gratialer, provisioner eller 

andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. 

 

Krav om tidsregistrering 

Samtlige medarbejdere, der arbejder med projektet, skal være omfat tet 

af et tidsregistreringssystem.  

 

Såfremt tilskudsmodtager har etableret et tidsregistreringssystem, 

f.eks. som jobkort eller uge- eller månedstimesedler, der føres dagligt 

af den enkelte medarbejder, kan dette anvendes til projektet.  

Såfremt tilskudsmodtager ikke har et tidsregistreringssystem, skal der 

etableres et, som opfylder følgende minimumskrav: 

 

Hver medarbejder, der arbejder med projektet, skal føre en dagbog, en 

uge- eller månedstimeseddel. Den pågældende medarbejder skal dag-

ligt notere det antal timer, der arbejdes med projektet. Tidsregistrerin-

gen skal attesteres af den projektansvarlige daglige ledelse. 

 

Der må ikke anvendes skønsmæssige angivelse af timeforbruget.  

 

Ekstern bistand Ekstern bistand omfatter udgifter til: 

 konsulenter 

 eksternt udført afprøvning og analyser 

 anden ekspertbistand 

 

Konsulentbistand skal være udgifter til personer, der ikke er ansat i 

tilskudsmodtager virksomhed/organisation (ét CVR-nr.), og som udfø-

rer arbejde i projektet. 
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Det er op til dig, at kunne redegøre for, at antal konsulenttimer og 

konsulenttimeløn er rimelige. 

 

Ekstern bistand (”subcontracting”) opgøres på grundlag af betalte fak-

turaer for eksterne konsulent- og serviceydelser, som er nødvendige 

for projektets gennemførelse. Der tages udgangspunkt i, at ydelserne 

er købt til markedspris. Hvis ydelsen købes hos en leverandør, som 

ansøger er interesseforbundet med, skal prisen opgøres som intern 

kostpris. 

 

Det er muligt at opnå tilskud til andre omkostninger, hvis disse frem-

går af det godkendte budget. 

 

Øvrige aktiviteter 

 

Øvrige aktiviteter omfatter udgifter til ting, der indgår i projektet, og 

som ikke har nogen værdi efter projektet er afsluttet. Det kan være 

f.eks. råvarer, kolber, halvfabrikata, foderstoffer, frø eller kemikalier.  

 

 

Apparatur/udstyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet 

Ved apparatur/udstyr forstås maskiner, inventar, analyseudstyr og lig-

nende som er nødvendige for projektets gennemførelse, og som skal 

anskaffes i forbindelse med projektet. Omkostningen er kun tilskuds-

berettiget i forhold til anvendelsen af udstyret i projektet. Udgiftspo-

sterne var specificeret i den godkendte projektansøgning og tilsagns-

brevet. 

 

Posten apparatur/udstyr skal fratrækkes en nedskrevet værdi /scrap-

værdi, som beregnes, som en procentdel af indkøbsprisen. I tilsagnet 

fremgår den procentsats, som udstyret er nedskrevet med.  

 

Her anføres, hvilke andre udgifter man har haft til projektets gennem-

førelse. I denne post indgår også udgifter til kommunikation. Andet er 

suppleret med en forklaring jf. specifikationerne i det godkendte bud-

get. 

 

 

Evt. indtægter 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter fra projektet opnået i projektperioden, f.eks. fra salg af prø-

veproduktion, skal fratrækkes projektets udgifter.  

Hvis indtægterne ikke er medtaget i det oprindelige budget skal disse 

indtægter alligevel oplyses her.  

 

Bemærk, at indtægter ikke umiddelbart giver mulighed for at øge ud-

gifterne tilsvarende. Hvis der kommer indtægter, der ikke er budgette-

ret, skal der foretages en budgetændring. 

 

Overhead Der kan beregnes overhead (indirekte fællesudgifter) op til 20 pct. af 

de direkte udgifter excl. udgifter til ekstern bistand og apparatur 

for projekter, der ikke har været genstand for konkurenceudsættelse. 

 

Der kan beregnes overhead (indirekte fællesudgifter) på op til 44 pct. 

af de direkte udgifter excl. udgifter til ekstern bistand og appara-
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tur for projekter der har været genstand for konkurrenceudsættelse.  

 

Den relevante sats fremgår af det godkendte budget . 

 

.  
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