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Vejledning  
 
Budgetskema (bilag A) til projektansøgningen i Interreg Deutschland-Danmark-programmet 
 
 
Generelle informationer 
Udgifts- og finansieringsplanen består af 15 regneark: Et regneark ”Oversigt” til det samlede budget og den samlede 
finansiering af projektet samt syv partnerbudgetter til henholdsvis danske og tyske projektpartnere (DE Projektpartner 1-7/ 
DK Projektpartner 1-7). 
 
Det er kun de gult markerede celler, der skal udfyldes med oplysninger og data. Formler må ikke overskrives eller ændres, og 
der må ikke tilføjes flere kolonner og linjer.  
 
Ændrede formularer kan vi desværre ikke acceptere. Hvis I har forslag til forbedringer, er I naturligvis velkommen til at 
kontakte os. 
I dette dokument henvises flere steder til celler i excel-filen. Vi gør opmærksom på, at cellerne i fanebladene ”DE 
Projektpartner” og ”DK Projektpartner” ikke er identiske. 
 
Vær i planlægningen opmærksom på de gældende nationale og EU-juridiske bestemmelser, som kan være forskellige i 
Danmark og Tyskland. 
 
Endvidere henleder vi opmærksomheden på, at partnerbudgetterne ikke er egnet til at blive printet ud i deres helhed. 
 
 
Leadpartnerens opgaver 
Leadpartneren er ansvarlig for, at de udfyldte partnerbudgetter fra alle projektpartnere bliver samlet i budgetskemaet. 
Leadpartneren er ansvarlig for rigtigheden af det samlede budget og den samlede finansiering.  
 
På regnearket ”Oversigt” indfører leadpartneren de grundlæggende informationer (kolonne B, linje 4-9) samt titlerne på de 
enkelte arbejdspakker (kolonne C, linje 14-20).  
 
I celle B/C10 indføres til allersidst datoen for fremsendelsen til Interreg-sekretariatet.  
 
Alle andre data på det overordnede regneark ”Oversigt” beregnes automatisk.  
 
 
Partnerbudget 
Hver projektpartner udfylder sit eget partnerbudget.  
 
Det er kun de gult markerede celler, der skal udfyldes med oplysninger og data. Formler må ikke overskrives eller ændres, og 
der må ikke tilføjes flere kolonner og linjer.  
 
Celle B4  Organisationens navn 
Celle B5  Projektpartnerens nummer: Oplys det fortløbende nummer, som I automatisk har fået tildelt i 

projektansøgningen under 3.1 a).  
Celle B6  Juridisk status: Oplys den juridiske status, som i projektansøgningen under 3.1.a).  
Celle B7  Momsregistreret: Se punkt 3.1 b i vejledningen til ansøgningsskema)  
Celle B8  Uden for programområdet: Oplys organisationens hjemsted, såfremt dette ligger uden for programområdet. 
Celle B 9-11 Principielt oplyses her den samme projektløbetid, som gælder for det samlede projekt og allerede er angivet i 

regnearket ”Oversigt”. Såfremt jeres tidsmæssige deltagelse i projektet afviger herfra, oplyses den periode, 
hvor I deltager i projektet. Vær opmærksom på, at den afvigende periode kun kan ligge inden for projektets 
løbetid.  

Celle B12   Støttesats i henhold til samarbejdsprogram: Oplys støtteprocenten, som I har krav på på grund af jeres retlige 
status: Offentlig-retlige organisationer = 60 % hhv. 75 % (alt efter projektets emne) 

 Offentligt-lignende organisationer = 60 % hhv. 75 % (alt efter projektets emne)  
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 Private partnere = evt. maks. 50 % (mangler at blive fastlagt) 
 

 
Budgettering af udgiftskategorierne 
Principielt gælder for alle udgiftskategorier, at budgetteringen foretages per kalenderår i projektets løbetid. Desuden 
foretages der en fordeling af udgifterne på arbejdspakkerne. Fordelingen af projektudgifterne på arbejdspakkerne kan ske 
procentuelt.  
 
 
Personaleomkostninger for det interne personale – direkte afregning 
Støtteberettiget er de faktiske betalte lønudgifter, som er fastlagt i et ansættelsesdokument eller ved lov, og som er 
forbundet med den pågældende medarbejders projektopgaver, som beskrevet i stillingsbeskrivelsen.  
Desuden er alle andre arbejdsgiveromkostninger, som er direkte forbundet med lønudgifter, støtteberettigede, f.eks. 
beskæftigelsesrelaterede skatter og sociale forsikringsbidrag, herunder pensionsbidrag.  
 
Der er endnu ikke taget hensyn til lønstigninger ved beregningen i budgetskemaet. Vi beder jer tage højde for sandsynlige 
lønstigninger ved kalkulationen, dvs. at sætte bruttoarbejdsomkostningerne tilsvarende højere og at fordele forhøjelsen over 
kalenderårene.  
 
I budgetformularen er der i cellerne ”regel for arbejdstid” og ”enhedens type” indsat en drop-down-liste. Eksempler, der har 
til hensigt at lette udfyldelsen af formularen, ses nedenfor. 
 
Til kalkulationen af personaleudgifterne kan anvendes følgende beskæftigelsesmodeller respektive beregningsmetoder:  
 
1. Fuldtids i projektet – for projektpersonale, som anvender 100 % af sin arbejdstid i projektet, lægges de gennemsnitlige 

bruttoarbejdsomkostninger på månedsbasis til grund.  
 
2. Deltids med fast timetal pr. måned gælder for personale, der anvender en fast procentdel af deres arbejdstid i projektet.   

 
Der lægges den procentdel af bruttoarbejdsomkostningerne for det pågældende personale til grund, som svarer til 
arbejdstiden i projektet. Ved denne beregningsmetode foreligger der ingen forpligtelse 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 procent og omfanget 
af projektopgaverne skal være plausibel. Til projektansøgningen kan dette dokument i første omgang afleveres i udkast.  

 
3. 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. 
 
4. 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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Eksempler  
 
Beskrivelse af 
opgaveområdet 
(max.500 tegn) 

Arbejdstidsregulering Enhedens type Omkostninger 
per enhed/ 
Tid i projektet 

Mængde/ 
Enheder 

2015 Mængde/ 
Enheder 

2016 

Projektledelse, 
Koordinering, 
Rapportering,  

Fuldtid i projektet Bruttoarbejdsomkostninger 
månedlig 

4000,00 4   16.000               12  48.000  

20 % af arbejdstiden i 
projektet til arbejde i 
laboratoriet  

Fast procentdel af 
arbejdstiden i 
projektet  

Andel 
bruttoarbejdsomkostninger 
månedlig 

800,00 4  3.200               12   9.600  

Planlægning, 
koordinering af 
teknologiudviklingen 

Varieret timetal af 
arbejdstiden i 
projektet  

Årsindkomst /1720 timer 35,80                12   430             120   4.296  

Studentermedhjælp, 
referatskrivning,  

Timebasis Timeløn 15,80 70   1.106             400    6.320  

 
 
Personaleomkostninger fast beløbs beregning 
Det er muligt at beregne 20 % af de direkte projektomkostninger summarisk for personaleomkostninger, uden at det skal 
dokumenteres. Den principielle forudsætning er, at denne beregningsmetode gælder for hele projektet og således for alle 
projektpartnere. Enkelte partnere kan ikke vælge denne summariske beregningsmetode.  
Såfremt I vælger denne beregningsmetode, skal I henvende jer til Interreg-sekretariatet.  
 
 
Omkostninger til kontor og administration 
Der er tre forskellige metoder til at budgettere omkostninger til kontor og administration. Ved valg af en beregningsmetode 
udelukkes de to andre beregningsmetoder. Den valgte metode gælder for hele projektets løbetid.  
 
1. Det er muligt summarisk at beregne omkostninger til kontor og administration med maksimalt 15 % af 

personaleomkostningerne. Der er tale om en flatrate for indirekte omkostninger. En dokumentation er senere ikke 
nødvendig. Flatraten gælder for fastlagte omkostningsposter, som kommer ind under kategorien kontor- og 
administrationsomkostninger (se række A – linje 74-85).  

 
2. En anden mulighed er direkte afregning af omkostningerne til kontor og administration. Det forudsættes, at de dér 

kalkulerede omkostninger senere kan henføres til projektet, og at der foreligger de nødvendige bilag og 
betalingsdokumentationer. Under omkostningskategorien kontor og administration er det kun muligt at afregne de 
fastlagte udgiftsposter (se række A – linje 74-85) direkte.  

 
3. Der er mulighed for at anvende en fast takst på op til 25 % af de støtteberettigede direkte projektomkostninger, såfremt 

taksten beregnes på basis af en rimelig, afbalanceret og kontrollerbar beregningsmetode eller en metode, som gælder 
for lignende projekter, der finansieres fuldstændigt gennem et medlemslands støtteprogrammer. Også her skal de 
relevante bilag og dokumenter fremlægges. Desuden forudsættes det, at beregningsmetoden senere godkendes af 
projektets revisor som støtteberettiget.  
 

 
Udgifter til rejser og ophold 
Udgifterne til rejser og ophold er begrænset til følgende poster:  

- Rejseudgifter (fx billetter, rejse- og bilforsikring, brændstof, kilometerpenge, vejafgifter og parkeringsafgift) 
- Udgifter til forplejning 
- Udgifter til logi 
- Visumudgifter 
- Diæter 
 

Rejse- og opholdsomkostningerne for eksterne eksperter og tjenesteudbydere hører til omkostningskategorien ekstern 
ekspertbistand og tjenesteydelser.  
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Rejse- og opholdsomkostninger for aktiviteter uden for programregionen skal markeres i kalkulationen. Rejseomkostninger 
uden for programregionen skal specifikt beskrives og begrundes.  
 
 
Omkostninger til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser 
Omkostningerne til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser er begrænset til følgende poster:  
 

- Studier og undersøgelser som vurderinger, strategier, konceptnoter, konstruktionstegninger, håndbøger 
- Erhvervsrettet videreuddannelse 
- Oversættelser 
- IT-systemer og udvikling, ændring og ajourføring af websteder 
- PR-aktiviteter, kommunikation, reklamer eller oplysninger i forbindelse med et projekt eller et samarbejdsprogram 
- Finansiel forvaltning 
- Tjenester i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer eller møder, herunder husleje, 

catering og tolke 
- Deltagelse i arrangementer som fx registreringsgebyrer 
- Juridisk rådgivning og notarialtjenester, teknisk og finansiel ekspertbistand, andre konsulent- og regnskabstjenester 
- Immaterielle rettigheder 
- Omkostninger til first level kontrol 
- Attesterings- og revisionsomkostninger på programniveau 
- Rejse- og opholdsomkostninger for eksterne eksperter, talere, formænd for møder og tjenesteudbydere 
- Anden specifikke ekspertbistand og tjenesteydelser, som er nødvendige som led i projektet 
- Materielle udgifter i form af ulønnet arbejde (frivilligt arbejde)  
- Driftsudgifter i form af ulønnet arbejde, f.eks. frivilligt arbejde. Til vurdering af det frivillige arbejde, herunder 

timesats, afgrænsning af beregning for frivilligt arbejde, følger der yderligere bestemmelser, som mangler at blive 
fastlagt. Kontakt sekretariatet ved spørgsmål hertil.   

 
 
Der skal især tages højde for EU’s og de nationale udbudsbestemmelser og konkurrencebestemmelser. Selvom den eksterne 
ydelse / indkøb ligger under tærskelværdien, gælder principperne om ligebehandling og transparens, rentabilitet og 
økonomisk administration.  
 
 
Omkostningskategori udstyr, anskaffelser, leasing, projektmaterialer 
Omkostninger til udstyr, anskaffelser, leasing og projektmaterialer er begrænset til følgende poster: 
 

- Udgifter til finansiering af køb, leje eller leasing 
- Kontorudstyr 
- IT-hardware og -software 
- Møbler og udstyr 
- Laboratorieudstyr 
- Maskiner og instrumenter 
- Værktøj 
- Køretøjer 
- Andet udstyr, der er nødvendigt for projekterne 
 

Principielt er kun den del af anskaffelsen/udstyret etc. støtteberettiget, som kan henføres til projektet, det vil sig:  
 

a) Der skal foretages en tidsmæssig afgrænsning, da det kun er den andel af omkostningerne, der 
forbruges/værdiforringes inden for støtteperioden, som kan gøres gældende og støttes. Anskaffelser afskrives efter 
de gældende nationale skatteretlige afskrivningssatser (linear afskrivningsmetode) med den del, der falder inden for 
projektets løbetid. Der skal beregnes en scrapværdi. 

 
b) Udgifter til anskaffelser af afskrivningsberettigede aktiviteter kan også straksafskrives i anskaffelsesåret. 
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c) Hvis eksempelvis en maskine kun anvendes for en dels vedkommende til projektet og står til rådighed for andre 
projekter / afdelinger, skal projektandelen beregnes i overensstemmelse hermed.  

EU’s og de nationale udbuds- og konkurrencebestemmelser skal iagttages (se ovenfor). 
 
Eksempler, der har til formål at lette udfyldelsen af formularen, ses her:  
 
Betegnelse Beskrivelse 

z.B. Anskaffelsestype, Udbud, Angivelser 
til brugstiden i projektet 

Købspris 
100 % 

Enhedens 
type 

Antal 
enheder 

Omkos
tninge
r per 
enhed 

Antal 
enheder 

2015 Antal 
enheder 

2016 

Bærbar computer Bærbar computer til projektleder og 
kommunikationsmedarbejder, 100% 
benyttelse i projektet, afskrivningstid 3 
kalenderår 

1.000 Styktal  2 500  2 1.000     

Videoudstyr 
 
 

Jvf. AP 1, aktivitetstitel og nr.,  
anvendelsestid 36 måneder, 
afskrivningstid 84 måneder 

8.400 Måneder 36 
Forløber i 1. 
kalenderår 

100 36 3.600 0 0 

Videoudstyr Jvf. AP 1, aktivitetstitel og nr., 
anvendelsestid 36 måneder, 
afskrivningstid 84 måneder 

8.400 Måneder 36 
Fordelt på 
kalenderår 

100  6 600  12 1.200  

Laboratorieudstyr  Substrat, kemikalier, øvrige 
forbrugsmaterialer, 

 Måneder  30 1.000 5  5.000
  

9 9.000 

Maskine XXIA Jvf. AP 3, aktivitetstitel og nr., 
anvendelsestid 30 måneder, 50 % 
anvendelse, afskrivningstid 60 måneder 

18.000 Måneder 30 150 2 300 8 1.200 

 
Forklaringer til enkelte udgiftsposter 
Her kan udgiftsposter ved behov forklares nærmere. De oplyste beløb indregnes ikke i de samlede omkostninger. F.eks. kan 
der her gives oplysninger om en aktivitet, som ligger uden for programregionen osv.  
 
 
Samlet budget 
Fra linje 158 - 168 beregnes ud fra de af jer fremsendte oplysninger til de enkelte udgiftskategorier for det samlede budget.  
 
 
Opstilling af finansiering 
Fra linje 172 – 184 vises, hvordan de kalkulerede projektomkostninger i jeres partnerbudget skal finansieres. I celle 
B172 overføres automatisk Interreg-støtten, som I har angivet i celle B12. Ved hjælp af denne procent regnes Interreg-
støtten for hvert kalenderår og i alt, som fremgår af de samlede omkostninger.  
 
Hvis I ønsker at modtage Interreg-støtten i henhold til samarbejdssprogrammet til jeres partnerbudget, indfører I de 
respektive beløb i cellerne C173/E173/G735/I173.  
Såfremt jeres projekt ønsker at anvende forskellige støttesatser til projektpartnerne, skal I oplyse de ønskede beløb i cellerne 
C173/E173/G735/I173. Tag højde for, at der skal ske en tilsvarende udligning i et andet partnerbudget.  
Totalt set skal Interreg-støtten for projektet i henhold til samarbejdsprogrammet (se regneark ”Oversigt” – celle F65) være i 
overensstemmelse med Interreg-støtten til alle partnere (se regneark ”Oversigt” – celle F74).  
Såfremt der ikke deltager private partnere, skal støttesatsen i alt være på enten 60% eller 75% (alt efter projektets emne) (se 
tabelark ”Oversigt” – celle I75).  
 
 
Medfinansiering 
Fra linje 174 kan I give oplysninger om medfinansiering. I cellerne A174-A182 er der mulighed for ved hjælp af en drop-down-
liste at vælge finansieringsform. Cellerne B166-174 er beregnet til yderligere forklaringer.  
 
Materielle ydelser som f.eks. i form af ulønnet arbejde (frivillig virksomhed) skal på medfinansieringssiden altid oplyses med 
den fulde omkostningssats.  
 
Vær opmærksom på, at de samlede omkostninger og den samlede finansiering er i overensstemmelse også for hvert 
kalenderår. Dette gælder for alle partnerbudgetter samt for projektet i alt (regneark ”Oversigt”, linje 35 og 41). 
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Det er muligt, at støttesatserne kan være forskellige for hvert kalenderår, også på projektniveau (tabelark ”Oversigt”, linje 
42). Vær opmærksom på, at den normale støttesats (60 % hhv. 75 % alt efter projektets emne) ikke overskrides i det første 
kalenderår.  


