
 

 

 

 

FACT Sheet vedr. støtteberettigede udgifter i projekter 
 
Generelle oplysninger 
 
Budgetplanlægningen går hånd i hånd med den konkrete planlægning af aktiviteterne. Der skal være 

en synlig sammenhæng mellem de aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen og de anslåede 

udgifter på budgettet. Kalkulationen for de enkelte udgiftskategorier bør derfor tage afsæt i 

arbejdsplanen og de ressourcer, der kræves til de enkelte opgaver. 
 
Hver projektpartner skal opføre de udgifter, der påløber i forbindelse med vedkommendes konkrete 

specifikke opgaver og aktiviteter, på sit partnerbudget. Det samlede budget kan altså ikke bare 

fordeles ligeligt på de enkelte partnere. 
 
Der skal altid lægges realistiske priser til grund for omkostningskalkulationen, da det kun er faktisk 

afholdte udgifter, der kan afregnes og refunderes senere i forløbet. Endvidere skal kalkulationen 

være så konkret som mulig. Helt generelle standardsatser bør så vidt muligt undgås. Desuden bør de 

opførte poster benævnes eller beskrives så specifikt som muligt, hvilket naturligvis ikke altid er 

muligt at gøre i detaljer, når der planlægges ud i fremtiden. I kan i begrænset omfang foretage 

senere forskydninger på budgettet, men det vil altid være forbundet med ekstraarbejde for jer. 
 
I forbindelse med planlægningen af projektfinansieringen skal I være opmærksomme på, at det er 

refusionsprincippet, der gælder i programmet, dvs. at alle projektudgifter skal forud finansieres og 

først bliver refunderet efterfølgende. 

 

Støtteberettigede udgifter 
 
EU-forordningerne fastlægger i vid udstrækning, hvilke udgifter der er støtteberettigede under 
 
programmet: 

 

 forordning (EU) nr. 1301/2013 (EFRU-forordning),


 forordning (EU) nr. 1299/2013 (ETS-forordning),


 Forordning (EU) nr. 1303/2013 (Generalforordning),


 gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2014.
 
 
For danske projektpartneres vedkommende gælder foruden forordningerne også bestemmelserne i 

bekendtgørelse nr. 586.
1 

 
Derudover har Interreg-udvalget fastlagt yderligere specifikke regler for programmet, som tager 

højde for de specifikke rammebetingelser og de supplerende muligheder, som programmet 

rummer. På baggrund af gruppefritagelsesforordningen følger eventuelle undtagelser og 

særligheder vedr. støtteberettigede udgifter. Kontakt venligst Interreg-sekretariatet for afklaring. 

 
 
 
 

 
1

 Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra 
Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (BEK Nr. 586 vom 3.6.2014)  
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I tilfælde, hvor hverken forordningerne eller de programspecifikke regler er relevante, gælder de 

nationale regler i det medlemsland, hvor udgifterne afholdes. 

 

Generelle regler om støtteberettigelse 
 
Støtteberettiget periode i programmet 
 

Tidsrammen for støtteberettigede udgifter på programniveau er 1. januar 2014 til 31. december 

2023. Kun udgifter, der påløber og betales inden for denne periode, er støtteberettigede. 

Programmet skal være afsluttet indenfor denne periode og derfor kan projekter kun finde sted 

inden for denne tidsramme. 

 

Støtteberettiget periode i projektet 
 

Projektudgifter (dvs. faktisk afholdte og betalte udgifter) er i et projekt støtteberettiget fra det 

starttidspunkt, der nævnes i ansøgningen, til slutningen af den godkendte projektperiode. De data, 

der er gældende for dit projekt, fastholdes i leadpartnerkontrakten. En undtagelse herfor er kun 

udgifter til (testat) for slutafregningen af projektet. Disse kan også gennemføres indenfor 3 måneder 

efter den støtteberettigede projektperiode. Der kan afsættes udgifter hertil i slutafregningen. 

 
 

Grundlæggende kan udgifter inden beslutningen i Interreg-udvalget ikke refunderes af 

programmet, hvis projektansøgningen afvises eller tilbagevises til fornyet indsendelse af Interreg-

udvalget. Også projektaktiviteter, der igangsættes eller gennemføres inden indsendelse af 

projektansøgningen er grundlæggende ikke støtteberettigede. 

 

Udgifternes relation til og relevans for projektet 
 

Principielt er kun udgifter med direkte relation til projektet støtteberettigede, dvs. udgifter, som 

projektpartneren afholder direkte som følge af projektaktiviteterne, og som ikke ville være 

opstået uden projektet (det såkaldte additionalitetsprincip). Generelle driftsudgifter og udgifter i 

en organisation, der i forvejen forekommer regelmæssigt, er ikke støtteberettigede. 
 
Udelukkende faktiske, betalte og dokumenterbare udgifter, der er godkendt af en af 
 
Forvaltningsmyndigheden udpeget revisor, er støtteberettigede. Alene enkelte faste takster (fx for 
 
indirekte omkostninger) kan undtages fra bilagsforpligtelsen. 
 
 

Økonomisk forsvarlighed, udbud og konkurrence 
 

For at være støtteberettigede skal udgifter ligge inden for rammerne af de gængse markedspriser for 

den pågældende anskaffelse/tjenesteydelse hhv. respektive den normale lønramme for en 

medarbejders arbejdsområde og må ikke virke konkurrenceforvridende. Udgifterne skal leve op til 

princippet om økonomisk forsvarlighed, dvs. midlerne skal anvendes sparsommeligt, produktivt, 

effektivt og ansvarligt. 
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For at udgifter er støtteberettigede, skal de nationale og EU-regler med hensyn til offentligt udbud 

overholdes ved anskaffelse af materialer og tildeling af ordrer. Desuden skal der ved anskaffelser og 

tjenesteydelser med en tærskelværdi på over 2.500 euro indhentes mindst tre sammenlignelige 

tilbud. 

 

Støtteberettigede udgiftskategorier 
 

Forordningerne definerer forskellige udgiftskategorier, som der er fastsat specifikke regler for. De 

støtteberettigede udgiftskategorier er opdelt i personaleomkostninger, kontor- og 

administrationsudgifter (=Overhead), rejse- og opholdsudgifter, udgifter til ekstern ekspertbistand 

og tjenesteydelser samt udgifter til udstyr. Denne inddeling i udgiftskategorier er også afspejlet i 

budgetformularen. 

 

Personaleomkostninger 
 

Personaleomkostninger kan afregnes som faktiske udgifter eller som et fast beløb. Hvert projekt 

(dvs. alle deltagende partnere i fællesskab!) skal beslutte sig for en refusionsform. I reglen vil 

refusion af faktiske udgifter være mest nærliggende, da Interreg-projekter generelt er mere 

personalekrævende og har færre direkte driftsudgifter. De færreste projekter vil derfor realistisk 

kunne klare sig med standardsatsen på 20 %. 

 
 

For begge metoders vedkommende kan der kun medtages udgifter til ansatte, der er ansat direkte 

hos de respektive projektpartnere. Dette gælder for eksisterende personale, der bliver udpeget til 

at stå for projektets gennemførelse, og for nye ansatte, der ansættes specielt til projektet. 
 
I den forbindelse er bruttopersonaleudgifterne for en ansat støtteberettigede, dvs. den regulære 

løn i henhold til arbejdskontrakten med tilhørende arbejdsgiveromkostninger (f.eks. arbejdsgiverens 

andel til sygesikring, social sikring etc.) og alle kontraktlige eller overenskomstmæssige tillæg. 

Bonusudbetalinger og præmier er til gengæld ikke støtteberettigede. 
 
Der kan kun afregnes personaleomkostninger for direkte projektrelaterede opgaver/aktiviteter. 
 
 

Obs: For projektansvarlige gælder de nationale danske og tyske love om mindsteløn. 
 
 

Afregning af faktiske udgifter 
 
Personaleomkostninger kan afregnes på forskellige måder, herunder på grundlag af: 
 

 fuldtid,


 deltid med fast timetal (uden timeregistrering),


 deltid med fleksibelt timetal pr. måned (med timeregistrering for 100 % af arbejdstiden) eller


 timebasis
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Fuldtids i projektet 
 

For projektpersonale, som anvender 100 % af sin arbejdstid i projektet, danner de gennemsnitlige 

bruttoarbejdsomkostninger på månedsbasis grundlag for budgettet. 

 

Deltids med fast timetal pr. måned 
 

Beregningsmetoden deltid med fast timetal pr. måned gælder for personale, der anvender en 

fast procentdel af deres arbejdstid i projektet. 
 

 

Den procentdel af bruttoarbejdsomkostningerne, som svarer til arbejdstiden i projektet for det 

pågældende personale, danner grundlag for beregningen. Ved denne beregningsmetode er der ikke 

pligt til at etablere et separat system til arbejdstidsregistrering. 

 
 

Arbejdsgiveren skal i stedet udstede et dokument, som fastsætter den procentdel af arbejdstiden, 

der skal anvendes til projektet. Ligeledes skal projektopgaverne beskrives i dokumentet. Forholdet 

mellem den fastlagte procentsats og omfanget af projektopgaverne skal være plausibel. Til 

projektansøgningen kan dette dokument i første omgang afleveres i udkast. Det finale Dokument 

skal foreligge senest til revision til den første udbetalingsanmodning. Procentdelen af arbejdstiden 

skal indgå i opgavebeskrivelsen i budgetformularen. 

 

Deltids med varierende timetal pr. måned 
 

Såfremt der beskæftiges personale med et fleksibelt antal arbejdstimer pr. måned i projektet, er to 

forskellige beregningsmetoder mulige: 
 
a) De sidst dokumenterede årlige bruttoarbejdsomkostninger divideret med 1.720 = timesats. Dette 

årstimetal er foreskrevet i EU-forordningen 

 
b) De månedlige bruttoarbejdsomkostninger i henhold til beskæftigelsesdokumentet (+ andre 

arbejdsgiveromkostninger) divideret med den dér fastlagte månedlige arbejdstid = timesats 

 
 

Beregningen sker på grundlag af et tidsregistreringssystem, som dækker 100 % af 

personalets arbejdstid. 

 

Projektpersonale på timebasis 
 

De støtteberettigede omkostninger for personale, som i henhold til beskæftigelsesdokumentet 

arbejder på timebasis, beregnes ved at de faktiske projekttimer, som konstateres ved hjælp af 

et system til arbejdstidsregistrering, multipliceres med den timesats (+ yderligere 

arbejdsgiveromkostninger), som er aftalt i beskæftigelsesdokumentet. 
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Afregning som fast beløb 
 

Som alternativ kan personaleomkostninger i projekter uden yderligere dokumentation afregnes som 

et fast beløb med en standardsats på 20 % af de direkte (drifts-)udgifter med fradrag af 

personaleomkostninger. Det er en forudsætning for denne metode, at beløbet er realistisk for 

projektets gennemførelse, og at denne beregningsmetode er gældende for hele projektet og 

dermed for alle projektpartnere. Enkelte partnere kan ikke beslutte sig for at benytte 

beregningsmetoden med et fast beløb. 

 

Kontor- og administrationsudgifter (Overhead) 
 

Kategorien for kontor- og administrationsudgifter omfatter fællesudgifter/overheadudgifter, som 

påløber i forbindelse med projektet. De kan enten afregnes som direkte eller indirekte udgifter. 

Blandet afregning er ikke mulig, da det ville forvride de anvendelige faste beløb for indirekte udgifter. 

Hver enkelt projektpartner (ikke projektet som helhed!) skal altså beslutte sig for en af tre mulige 

metoder: 

 

a) direkte afregning af udgifterne: I dette tilfælde skal udgifterne til de enkelte 

udgiftsposter, som er opført nedenfor, specificeres i budgetformularen. I forbindelse 

med udbetalingsanmodningen skal der, ligesom det er tilfældet med øvrige direkte 

udgifter, fremlægges bilag for udgifterne til revisoren, som foretager revisionen. 

 
 

b) afregning som fast beløb på maksimalt 25 % af de støtteberettigede direkte udgifter 

(altså personaleomkostninger og driftsudgifter) i et projekt: I dette tilfælde skal der 

allerede ved indsendelse af ansøgningen beskrives en velbegrundet beregningsmetode, 

som skal godkendes af Interreg-administrationen inden projektet kan bevilliges. I 

forbindelse med udbetalingsanmodningen skal metodens støtteberettigelse verificeres af 

first level controlleren, og denne metodes anvendelse dokumenteres med bilag. 

 
 

c) afregning som fast beløb på maksimalt 15 % af de direkte støtteberettigede 

personaleomkostninger (uden driftsudgifter): I dette tilfælde er der ikke behov for en 

beregningsmetode. Der skal således heller ikke fremlægges bilag for at få det faste beløb 

udbetalt. 

 

Samlet set er metode c) rent administrativt den mindst besværlige måde at afregne fællesudgifter på. 

Derfor anbefales det udtrykkeligt at benytte den, hvis det er muligt i det pågældende projekt. 
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Vær opmærksom på, at de støtteberettigede udgiftsposter i denne udgiftskategori i henhold til EU- 
 
forordningen er begrænset til følgende: 

 

 kontorleje,


 forsikring og afgifter i forbindelse med de bygninger, hvor personalet befinder sig, 

og kontorudstyr


 forsyning (fx elektricitet, opvarmning, vand)


 kontorartikler,


 almindelig regnskabsførelse hos støttemodtageren,


 arkiver,


 vedligeholdelse, rengøring og reparationer,


 sikkerhed,


 IT-systemer,


 kommunikation (fx telefon, fax, internet, posttjenester, visitkort),


 bankgebyrer for åbning og forvaltning af konti ved (velbegrundet) behov for en særskilt 

konto til projektet samt


 gebyrer til finanstransaktioner på tværs af grænserne.

 

Øvrige udgiftsposter ud over disse er ikke støtteberettigede som fællesudgifter og kan derfor 

hverken indgå i beregningen af det faste beløb eller afregnes som direkte udgifter i denne 

kategori. Omvendt kan udgifter, der falder ind under ovennævnte poster, heller ikke afregnes i 

andre udgiftskategorier som f.eks. udgifter til udstyr. 

 

Rejse- og opholdsudgifter 
 

Rejse- og opholdsudgifter i denne kategori kan medtages for ansatte, der er ansat direkte hos den 

pågældende projektpartner. Rejseudgifter til eksterne eksperter og tjenesteudbydere samt til 

netværkspartnere falder ind under kategorien for ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser og 

de regler, der er anført der. 

 
 

De støtteberettigede rejse- og opholdsudgifter er i henhold til EU-forordningen begrænset til 

følgende: 
 

 rejseudgifter (fx billetter, kilometerpenge, parkeringsafgifter, rejse- og bilforsikring osv.),


 udgifter til forplejning,


 udgifter til logi,


 visumudgifter og


 diæter
 

Såfremt ovennævnte udgiftsposter kommer ind under diæter, refunderes de ikke ud over diæterne. 

Er udgifter til f.eks. forplejning således indeholdt i diæterne, kan der ikke medtages yderligere 

udgifter til forplejning. 
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Rejseudgifter til partnere med hjemsted i programområdet, der påløber uden for programområdet, 
 
skal desuden opfylde specielle regler for at være støtteberettigede. De pågældende rejser skal 

 

 allerede være beskrevet i projektansøgningen og være bevilget sammen med denne. Rejser, 

der ikke er forudset ved ansøgningen, og som først viser sig i løbet af projektet (fx deltagelse 

i konferencer osv.) skal forinden(!) godkendes af Forvaltningsmyndigheden og dækkes af det 

bevilgede budget, uden at andre bevilgede aktiviteter begrænses, og


 være velbegrundede og bidrage til, at projektmålene opnås, og medføre en fordel for 

programområdet.
 
 

Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser 
 

Denne kategori vedrører udgifter, der påløber hos projektpartnerne som følge af 

eksterne tjenesteydelser af forskellig art inden for rammerne af projektet. 
 

 

I henhold til EU-forordningen er tjenesteydelser og ekspertbistand inden for følgende områder 

støtteberettigede: 
 

 studier og undersøgelser,


 videreuddannelse,


 oversættelser,


 udvikling, ændringer og opdateringer af websider og IT-systemer,


 reklame, kommunikation og PR-arbejde,


 finansbogføring,


 tjenesteydelser i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer,


 deltagelse i arrangementer,


 juridisk rådgivning og notarialydelser,


 teknisk og finansiel ekspertbistand,


 Konsulent- og regnskabstjenester,


 udgifter til intellektuelle ejendomsrettigheder,


 verificering inden for rammerne af programmets finanskontrol,


 attesterings- og revisionsudgifter på programniveau,


 i givet fald garantistillelse fra en bank/finansiel institution


 rejse- og opholdsudgifter til eksterne eksperter, talere og tjenesteudbydere samt


 anden specifik ekspertbistand og andre specifikke tjenesteydelser, der er nødvendige for 

operationerne.
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Med hensyn til eksterne tjenesteydelser skal de pågældende danske og tyske udbudsregler 

overholdes, det gælder ligeledes den programinterne tærskelværdi på 2.500 euro for indhentning 

af mindst tre sammenligningstilbud. 
 
 

Denne udgiftskategori omfatter også udgifter til PR-arbejde for projekterne (dvs. 

markedsføringsprodukter, flyers, plakater, oprettelse og vedligehold af hjemmeside etc.) og udgifter til 

first level kontrol/revision. Ved ansættelse af udgifterne til revision skal I være opmærksomme på, at 

der er planlagt to mulige udbetalingsrunder årligt, hvor der påløber udgifter til revision i hver runde. 

Revisor forpligtes også til at foretage en del af revisionerne on-the-spot hos projektpartnerne. 

 

Rejseudgifter til netværkspartnere kan i et rimeligt omfang medtages i budgettet hos den 

projektpartner, der samarbejdes direkte med. Rejseudgifter til netværkspartnere er begrænset til 

udgifter, som påløber i forbindelse med deltagelse i projektmøder og projektarrangementer. De skal 

have en plausibel forbindelse til netværkspartnernes rolle i projektet og de pågældende aktiviteter. 

Alene rejseudgifter inden for programregionen er tilladt. Den eneste undtagelse i forhold til denne 

regel er ved rejser til projektpartnere med hjemsted uden for regionen. 

 

Udgifter til udstyr 
 

De støtteberettigede udgifter til finansiering af udstyr, der købes, lejes eller leases, omfatter i 

henhold til EU-forordningen 

 

 kontorudstyr,


 IT-hardware og -software,


 møbler og udstyr,


 laboratorieudstyr,


 maskiner og instrumenter,


 værktøj,


 køretøjer samt


 andet specifikt udstyr, der er nødvendigt til operationerne

 

Også udgifter til køb af brugt udstyr kan under visse forudsætninger være, såfremt 

 

 der ikke er modtaget nogen anden støtte til det i form af EU-midler,


 prisen ikke overskrider den almindelige markedspris, og


 det har de tekniske karakteristika, der kræves til operationen, og er i overensstemmelse 

med gældende normer og standarder.
 
 

I forbindelse med udgifter til udstyr skal desuden i givet fald reglerne om afskrivninger iagttages. 
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Andre specifikke regler 
 
Støtteberettigede naturalieydelser 
 

Naturalieydelser i form af arbejdsydelser, varer, tjenesteydelser, jord og fast ejendom, som der 

ikke foreligger fakturaer eller bilag for kontant betaling på, kan ifølge EU-forordning være 

støtteberettigede, såfremt de opfylder følgende kriterier: 

 

 Den offentlige støtte inklusive naturalieydelser overstiger ved afslutningen af projektet ikke 

de samlede støtteberettigede udgifter eksklusive naturalieydelserne.


 Den tilskrevne værdi af naturalieydelserne overstiger ikke de almindelige markedspriser.


 Værdien og leveringen af naturalieydelserne skal kunne vurderes og verificeres særskilt.


 Ved jord og ejendomme kan der for en lejeaftale betales en symbolsk pris (”en eneste 

valutaenhed i medlemslandet”) kontant. Til beregning af naturalieydelserne ansættes i 

disse tilfælde den sammenlignelige værdi og ikke den symbolske værdi.


 Ved naturalieydelser i form af ulønnet arbejde fastlægges værdien som vederlagssats for 

tilsvarende arbejde. Arbejdets samlede værdi beregnes efter det verificerede tidsforbrug 

(dvs. antal timer skal dokumenteres).
 

 

Hvis der bidrages til projektet med ulønnet arbejdskraft, er der også tale om en naturalydelse. 

Programmet har skabt mulighed for denne specielle naturalydelse med retningslinjerne for brug af 

ulønnet arbejdskraft i projekter. Alt afhængig af aktiviteten fastlægges der for forenklingens skyld 

to forskellige timesatser, som aktiviteten skal indplaceres under: 

 

Der skal tages højde for følgende ved anvendelse af ulønnet arbejdskraft: 

 

 Hver projektansvarlig skal i ansøgningen begrunde anvendelsen af ulønnet arbejdskraft.


 Der skal være tale om ulønnet arbejde, som allerede er forudset i den pågældende 

projektansvarliges organisation, og ikke om ulønnet arbejde, der specifikt er indført 

eller konstrueret til projektet.


 Samtidig skal der foreligge en beskrivelse af de arbejdsopgaver som skal gennemføres af 

ulønnet arbejdskraft, både for så vidt angår opgavernes karakter og omfang (antal timer, der 

budgetteres med hertil).


 Den projektansvarlige skal oplyse timesatser for den ulønnede arbejdskraft. Disse timesatser skal 

svare til de gængse timesatser for sammenligneligt arbejde. Timesatsen afhænger af arbejdets 

karakter i projektet og ikke af den enkelte ulønnede medarbejders uddannelse. For 

håndværksmæssige eller tilsvarende arbejder (fx håndværksmæssigt arbejde i et museum, 

arbejde som museumskustode) tillades en timesats på 15€ for tyske projektansvarlige respektive 

106 DKK (ca. 14,29€) for danske projektansvarlige og for videnskabeligt arbejde (fx udarbejdelse 

af videnskabelige artikler og foredrag, udvikling af videnskabelige koncepter) en
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timesats på 25€ for tyske projektansvarlige respektive 238 DKK (ca. 31,95€) for danske 
 

projektansvarlige. 
 

 Timesatserne kan ikke tillægges overheadomkostninger, derfor skal de medregnes i 

kategorien ”ekstern ekspertise og serviceydelser”. Det samlede beløb skal i budgettet 

placeres som serviceydelse – ulønnet arbejdskraft - på finansieringssiden.


 Ulønnet arbejde må kun udgøre en supplerende og under ingen omstændigheder 

den overvejende del af et projekts medfinansiering.

 

Omfanget af og begrundelsen for anvendelsen af ulønnet arbejdskraft skal fremgå tydeligt i 

præsentationen af projektet i udvalget. Udvalget kan beslutte, at der ikke foreligger en tilstrækkelig 

begrundelse for anvendelse af ulønnet arbejdskraft i et projekt. 
 
 

Anvendelsen af ulønnet arbejdskraft skal vurderes individuelt for hvert projekt med hensyn til 

ovenstående fremgangsmåde og skal behandles udførligt og restriktivt af Interreg-udvalget. 

Ansøgeren skal dokumentere de faktisk ydede timer af ulønnet arbejde. 
 
Den for projektet ansvarlige revisor skal specifikt verificere og kommentere beregningen 

af udgifterne til den ulønnede arbejdskraft. 

 

Afskrivninger 
 

Afskrivninger til udstyr i projektet (f.eks. specialeudstyr, møbler etc.) kan være 

støtteberettigede, såfremt de opfylder følgende betingelser: 

 

 Udgifterne kan dokumenteres med bilag.


 Udgifterne vedrører udelukkende projektperioden.


 Der er ikke givet offentlig støtte til erhvervelse af de afskrevne aktiver.
 

 

De støtteberettigede udgifter til udstyr beregnes på basis af de nationale afskrivningsregler, og det 

beregnede beløb kan medtages enten som samlet beløb eller årligt over den pågældende 

afskrivningsperiode. Med hensyn til værdien af afskrivningen for udstyr osv. skal der ud over 

betingelserne i forordningen og afskrivningstabellerne også tages hensyn til udstyrets 

procentuelle anvendelse i projektet. 
 
Medtages udgifterne som et samlet beløb, foretages der i tilfælde af, at en partner udtræder af 

projektet, eller at projektet afbrydes før tid, en ny beregning af de støtteberettigede omkostninger 

for den pågældende anskaffelse og der modregnes i slutregnskabet. 

 

Støtteberettigede omkostninger, der påløber uden for programområdet 
 

Som udgangspunkt afvikles projekterne og aktiviteterne inden for programregionen. Interreg-

udvalget kan dog tillade, at dele af aktiviteterne også finder sted uden for programregionen, eller 

at partnere uden for programregionen deltager i projektet. En leadpartner med hjemsted uden for 
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programregionen er dog udelukket. 
 
 

Partnere uden for programregionen 
 
Partnere uden for programområdet kan deltage i projekter, hvis alle nedenstående forudsætninger 
 
er opfyldt: 

 

 Såfremt det ikke er muligt at finde projektpartnere inden for programregionen, som ønsker 

at bidrage til realisering af de nødvendige aktiviteter, såfremt der ikke er projektpartnere 

med de nødvendige kompetencer i programregionen, eller såfremt en partner uden for 

programregionen er strategisk vigtig med hensyn til realisering af de forventede resultater 

i projektet, og


 deltagelsen af partneren uden for regionen medfører fordele for programområdet, og


 reglerne til verificering og kontrol er opfyldt for partneren uden for regionen, og


 analogt til begrænsningen af midler, som kan forbruges i ikke EU-stater, maksimalt 20 % af 

programmets EFRU-midler anvendes uden for programregionen (set under et for partnere 

uden for programregionen og aktiviteter uden for programregionen som fx rejser).

 

Yderligere omkostninger, der påløber uden for programregionen 
 

Rejseudgifter og andre naturalieydelser til partnere med hjemsted i programområdet, der påløber 

uden for programområdet, skal desuden opfylde specielle regler for at være støtteberettigede. De 

pågældende rejser/aktiviteter skal: 
 

 allerede være beskrevet i projektansøgningen og være bevilget sammen med denne. Rejser, 

der ikke er forudset ved ansøgningen, og som først viser sig i løbet af projektet (fx deltagelse 

i konferencer osv.) skal forinden(!) godkendes af forvaltningsmyndigheden og dækkes af det 

bevilgede budget, uden at andre bevilgede aktiviteter begrænses, og


 være velbegrundede og bidrage til, at projektmålene opnås, og medføre en fordel for 

programområdet.
 
 

Ikke støtteberettigede omkostninger 
 
De ikke-støtteberettigede udgifter omfatter i henhold til EU-forordningen: 

 

 renteudgifter,


 køb af jord for mere end 10 % af de støtteberettigede samlede udgifter i projektet 

(undtagen evt. miljøprojekter, hvor der gælder en sats på 15 %),


 udgifter til moms, der kan tilbagebetales,


 bøder og udgifter til retssager,


 udgifter som følge af valutakursudsving, og


 gaver. Gaver til en værdi under 50 euro og mindre artikler i forbindelse med markedsføring 

og PR-arbejde er undtaget.
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Endvidere kan der ikke ydes tilskud til udgifter i forbindelse med byggeri og ombygning. 
 
 

Finansiering: støttesats, medfinansiering, indtægter 
 
Støttesats 
 

Den normale støttesats i programmet udgør 60 %. Kultur- og turismeprojekter kan modtage 75 % 

i tilskud, hvis de opfylder bestemte kriterier: 

 

Definition af kulturprojekter 
 

 

a) Projektpartner: I de fleste arbejdspakker i projektet er projektpartnere med en tydelig kulturel 

baggrund involveret. 
 

og 
 

b) Indholdsmæssig fokus: over 50% af projektets aktiviteter og resultater indeholder en tydelig 

kulturel fokus. Projektets hovedeffekt (over 50%) ligger i den kulturelle betydning for 

programområdet. 

 

Definition af turismeprojekter 
 

 

a) Projektpartner: I de fleste arbejdspakker i projektet er projektpartnere med en tydelig baggrund 

i turismen involveret. 
 
og 
 
b) Indholdsmæssig fokus: over 50% af projektets aktiviteter og resultater indeholder en tydelig 

fokus på turismen. Projektets hovedeffekt (over 50%) har betydning for turismen i programområdet. 
 

 

For aktiviteter, der falder ind under statsstøtte, gælder der forskellige støttesatser alt afhængig af, 

hvilket instrument støtten er henført under. Under de minimis-ordningen gælder en støttesats på 

maksimal 60 % hhv. maksimal 75 % for turisme- og kulturprojekter. For støtte, der falder ind under 

gruppefritagelsesforordningen, gælder den sats, der er fastlagt i gruppefritagelsesforordningen for 

den pågældende gruppe. Den kan i givet fald også være (betydelig) lavere end regelstøttesatsen. Da 

der kun kan træffes afgørelse om støttens indplacering i det konkrete tilfælde, bedes I lade Interreg-

sekretariatet tage stilling til indplaceringen af de respektive aktiviteter i projektet og den pågældende 

støttesats. Vær også opmærksom på, at statsstøtterelevante aktiviteter ikke kun kan forekomme hos 

private aktører, men også hos offentligretlige partnere, der gennemfører erhvervsrettede aktiviteter. 

 

Medfinansiering 
 

Udgiftssiden på budgettet skal være holdt op mod en finansieringsside, der viser, hvordan de 

opståede udgifter er finansieret 100 %. Finansieringen består af Interreg-tilskuddet, hvis størrelse 

afhænger af støttesatsen, og medfinansieringen fra projektpartnerne. 
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Medfinansiering kan ske i form af kontante eller ikke-kontante midler fra partnerne. Ofte indgår 

f.eks. de personaletimer, som en partner bidrager med, i medfinansieringen. Foruden egne midler 

kan der også indgå eksterne midler (f.eks. fra nationale instanser og myndigheder) som 

medfinansiering. Sådanne midler skal der så vidt muligt fremlægges dokumentation for ved 

ansøgningen i form af et bevillingsbrev. Hvis der først bliver truffet afgørelse om bevillingen af de 

eksterne midler, efter at ansøgningen er indsendt til Interreg, kan det pågældende bevillingsbrev 

også indsendes efterfølgende, frem til det tidspunkt hvor der bliver udstedt leadpartnerkontrakt. 

Interreg-sekretariatet forventer i så fald en tilkendegivelse om, hvor sandsynligt det er, at der bliver 

bevilget eksterne midler til projektet. Der vil i så fald da også kun blive truffet afgørelse om Interreg-

ansøgningen med det forbehold, at denne bevilling rent faktisk opnås og meddeles. 

 

Medfinansiering med EU-midler er ensbetydende med dobbeltfinansiering og er principielt 
 
udelukket. 
 

 

Hvad medfinansieringens sammensætning angår, er det vigtigt, at den er sikret allerede ved 

projektets start. Alle partnere bekræfter medfinansieringen i forbindelse med ansøgningen. 

 
 

Hvis en projektpartner bidrager til projektet med naturalieydelser (herunder også ulønnet 

arbejde), skal disse anføres i fuldt omfang på medfinansieringssiden. 
 

 

Danske uddannelsesinstitutioner kan ligesom andre projektpartnere bidrage til medfinansieringen 

med f.eks. deres ansattes arbejdstimer og behøver ikke at beregne de støtteberettigede andele over 

taxameterordningen. Der er ingen sammenhæng mellem de offentlige taxametertilskud, som går til 

vedligeholdelse af uddannelsesinstitutionerne, og støttefinansiering i den forstand, så der er altså 

ikke tale om dobbeltstøtte. 

 

Indtægter i projektet 
 

De fleste Interreg-projekter vil ikke generere indtægter i projektperioden, da aktiviteterne for det 

meste vil være begrænset til udvikling og test af produkter eller processer, eller resultaterne bliver 

stillet gratis til rådighed. 
 
Men hvis I forventer indtægter i jeres projekt, er der forskellige regler, der skal overholdes. 

Principielt bliver indtægter (helt konkret nettoindtægterne) fratrukket de støtteberettigede udgifter i 

et projekt, dvs. tilskuddet reduceres også tilsvarende. Der findes dog en række undtagelser fra dette 

grundlæggende princip, som beskrives nedenfor. 
 
Ved nettoindtægter forstås i henhold til forordningen kontante tilførsler, der betales direkte af 

brugerne for varer og tjenesteydelser, der leveres af projektet. Drifts- og materialeomkostninger 

til fremstilling og levering af varerne og tjenesteydelserne fratrækkes, så det er altså kun det 

faktiske afkast, der regnes som indtægt. 
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Ved behandlingen af indtægter skelnes der mellem sådanne, der genereres i projektperioden, 

og sådanne, der genereres efter projektperioden. 

 

Indtægter i projektperioden 
 

Indtægter, der forventes i projektperioden, skal beregnes allerede ved ansøgningen og medtages 

i budgettet. De bliver altså på forhånd fratrukket de støtteberettigede udgifter i projektet. 

Indtægter, der genereres i projektperioden, fratrækkes ikke, hvis 

 

 indtægterne er priser eller


 der er tale om operationer, som falder ind under reglerne for statsstøtte.
 
 
 

Indtægter efter projektperiodens afslutning 
 

Indtægter, der genereres direkte fra projektaktiviteter i en periode på 3 år efter projektets 

afslutning (eller til programmets ophør), skal også beregnes på forhånd og bliver fratrukket de 

støtteberettigede udgifter. Hertil regnes ikke tilfælde, hvor der tilbydes tjenesteydelser efter 

projektets afslutning, der ikke længere kan henføres direkte til projektaktiviteterne. Afgifter for 

tjenesteydelser, der er udviklet og testet i projektperioden, og som først tilbydes mod betaling efter 

projektets afslutning, betragtes altså ikke som indtægter, der skal fratrækkes. 

 

Indtægter efter projektets afslutning skal heller ikke fratrækkes, hvis 

 

 projektets samlede støtteberettigede udgifter ikke overstiger 1 mio. euro,


 indtægterne er priser eller


 der er tale om aktiviteter, der falder ind under statsstøtte i form af de minimis- eller SMV-

støtte i henhold til artikel 25 i gruppefritagelsesforordningen. Vær opmærksom på, at 

aktiviteter, der falder ind under en anden gruppefritagelse, skal kontrolleres i det konkrete 

tilfælde og muligvis ikke er fritaget for fratrækning af indtægter.
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