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FACT Sheet: Projektændringer 

I løbet af gennemførelsen af et projekt kan der af forskellige grunde opstå behov for ændringer. Disse 

ændringer vedrører i reglen budgettet, arbejdsplanen, indikatorerne, projekternes varighed eller 

partnerskabet.  

 

For nogle ændringers vedkommende er der tale om mindre afvigelser, som vil påvirke projektforlø-

bet i ubetydelig grad, mens andre kan påvirke projektresultaterne i moderat grad eller mere grund-

læggende. I forbindelse med denne inddeling er det vigtigt, hvem der må træffe afgørelse om æn-

dringer. Projektændringer skal også kun foretages, når de er virkelig nødvendige, idet proceduren 

med ændringsansøgninger der vedrører moderate og grundlæggende ændringer altid medfører en 

del administrative opgaver for projektet. 

 

Som skitseret ovenfor, kan ændringerne sammenfattes i tre kategorier. Nedenstående tabel 1 giver 

et overblik over ændringens art, beslutningstagere, dokumentationspligter og konsekvenser, som 

forklares nærmere på næste side. De forskellige ændringer og konstellationer er beskrevet mere 

udførligt i tabel 2. Heraf fremgår det også, hvordan processen forløber, når der er ændringer, dvs. 

hvad projektet gør, og hvem der træffer beslutningen, samt henvisning til de dermed forbundne kon-

sekvenser. Opregningen i tabel 2 er ikke endelig og skal blot belyse mulige ændringskonstellationer. 

Spørg gerne jeres sagsbehandler i sekretariatet, hvis en særlig ændring ikke fremgår af tabellen. 

 

Ændringens art Beslutningstager Dokumentationspligter Konsekvenser 

1) Ubetydelig Leadpartner efter af-
stemning med projekt-
partnerne 

Angivelse af ændringerne i 
forbindelse med afrappor-
tering 

Ingen 

2) Moderat Interreg-
administrationen, evt. 
også med beslutning 
truffet af den økonomisk 
ansvarlige programpart-
ner 

Skriftlig sagsfremstilling i 
forbindelse med en æn-
dringsansøgning 

Evt. ændring / supplering 
af leadpartneraftalen 

3) Grundlæggende    Interreg-udvalget Skriftlig sagsfremstilling fra 
leadpartner samt Interreg-
administrationens vurde-
ring 

Beslutning træffes af 
Interreg-udvalget og 
ændring / supplering af 
leadpartneraftalen 

Tabel 1: Oversigt over projektændringer 
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1. Ubetydelige ændringer - leadpartner træffer afgørelse efter afstemning med projektpartnerne 

Herved forstås ændringer, som ikke har væsentlig indvirkning på projektets indholdsmæssige, 

økonomiske og tidsmæssige sigte, og som således ikke ændrer væsentligt ved grundlaget for 

leadpartneraftalen. Leadpartner kan implementere disse ændringer direkte efter afstemning 

med projektpartnerne og med efterfølgende underretning af administrationen. Ændringerne 

skal angives eksplicit i afrapporteringen, dvs. i årsberetningen og/eller statusrapporten. 

 

2. Moderate ændringer – Interreg-administrationen træffer afgørelse, evt. sammen med det ud-

valgsmedlem, der repræsenterer den økonomisk ansvarlige programpartner1 

Moderate ændringer kan påvirke projektgennemførelsen og de forventede projektresultater. 

Den slags ændringer kan kun foretages på baggrund af en skriftlig begrundelse, som tilsendes 

sekretariatet, og som Interreg-administrationen træffer afgørelse om. Godkendelsen implemen-

teres af forvaltningsmyndigheden, da ændringer af denne art som regel fører til en supplering 

eller ændring af leadpartneraftalen. Ændringerne skal angives eksplicit i afrapporteringen, dvs. i 

årsberetningen og/eller statusrapporten. Interreg-udvalget bliver orienteret om godkendte mo-

derate ændringer i projekter til dets næste møde. 

 

3. Grundlæggende ændringer – Interreg-udvalget træffer afgørelse 

Interreg-udvalget skal træffe afgørelse om ændringer, som i væsentlig grad påvirker grundlaget 

for projektbevillingen, og som også kun kan ske på baggrund af en skriftlig begrundelse, der til-

sendes sekretariatet.

                                                           
1 Forudsat at referatet fra Interreg-udvalgets møde den 25.05.2016 bliver godkendt. Forbeholdet udløber 

automatisk den 20.07.2016. 
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Tabel 2: Ændringstyper og den tilhørende proces 

 Ændringens art Ændring Hvad skal der gøres? Proces 

ubety-

delig 

mode-

rat 

grund-

læg-

gende 

1. Data generelt 

1.1 Ændringer af kontaktdata og adresser på 

leadpartner og de øvrige partnere eller 

centrale projektmedarbejdere og ændring 

af bankoplysninger og oplysninger om 

momsregistrering  

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

1.2 Ændring af projekttitel X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

og især ændres i kommunikations-

arbejdet 

 Evt. ændring af leadpartneraftalen 

1.3 Forlængelse/forkortelse af projektperio-

den 

Betingelse: Ændringerne begrundes plau-

sibelt, det samlede bevilgede budget 

overskrides ikke, og projektmålene for-

ventes nået. En forlængelse kan ikke er-

statte en tillægsansøgning! 

 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet.  

 Der skal evt. indsendes et revideret 

budget. 

 (Eksempel: En ændring af projektperio-

den har indvirkning på udgifternes for-

deling på gennemførelsesårene og der-

med på budgettet) 

 

 Interreg-administrationen foretager 

undersøgelse og godkendelse. 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

2. Arbejds- eller tidsplan 

2.1 Ændringer af tidsplanen for arbejdspak-

kerne og for at opnå projektets egne out-

putindikatorer og programmets egne 

outputindikatorer  

 

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 

 

 Skal fremgå af næste afrapportering 
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Betingelse: 

Ændringen har ingen indholdsmæssige 

konsekvenser, og den overordnede tids-

plan inkl. projektets samlede løbetid bliver 

ikke overskredet. 

2.2 Ubetydelige ændringer af metoderne i 

eller implementeringen af projektet (f.eks. 

afholdelse af et seminar i stedet for en 

workshop osv.). 

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 

 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

3. Indikatorer 

3.1 Ændringer af projektets egne outputindi-

katorer 

 X   Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretariatet/ forvalt-

ningsmyndigheden 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

3.2 Ændringer af programmets egne output-

indikatorer i projektet
2
   

 X   Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4. Budget 

4.1 Afvigelser på det samlede bevilgede bud-

get, som ligger inden for + / - 10 % af det 

samlede beløb p.a., relateret til de fem 

udgiftskategorier (Personaleudgifter, 

Kontor- og administrationsudgifter, Rejse-

udgifter, Udgifter til eksterne tjeneste-

ydelser og Udgifter til udstyr) 

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.2 Afvigelser på det samlede bevilgede bud-

get, som ligger over + / - 10 % af det sam-

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

                                                           
2 Såfremt en præcisering fra administrationens side af programmets egne outputindikatorer medfører ændringer i projekters målopfyldelse af outputindikatorerne, behøver projekterne ikke 

at indsende ansøgning. Dette bedes dog oplyst i årsberetningen. 
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lede beløb p.a., relateret til de fem ud-

giftskategorier (Personaleudgifter, Kontor- 

og administrationsudgifter, Rejseudgifter, 

Udgifter til eksterne tjenesteydelser og 

Udgifter til udstyr)   

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.3 Overførsler af ikke anvendte budgetmidler 

p.a. på det godkendte samlede budget 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.4 Overførsler fra efterfølgende år som følge 

af overskridelse af budgetmidlerne 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.5 Overførsler af budgetmidler mellem de 

enkelte partnerbudgetter, som udgør 

mindre end 10 % af den respektive pro-

jektpartners samlede udgifter. 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.6 Overførsler af budgetmidler mellem de 

enkelte partnerbudgetter, som udgør 

mere end 10 % af den respektive projekt-

partners samlede udgifter. 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet eller 

udfylder det pågældende felt på afrap-

porteringsskemaet. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 Godkendes af Interreg-

administrationen, idet den økono-

misk ansvarlige programpartners 

samtykke forudsættes
3
 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

4.7 Forhøjelse/supplering af støtten til projek-

tet 

  X  Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en til-

 Interreg-udvalget træffer afgørelse. 

 Supplering af leadpartneraftalen 

                                                           
3 Forudsat at referatet fra Interreg-udvalgets møde den 25.05.2016 bliver godkendt. Forbeholdet udløber automatisk den 20.07.2016. 
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Betingelse: 

Retningslinjen for tillægsansøgninger 

foreligger. En supplering af støtten inde-

bærer yderligere aktiviteter med en mer-

værdi for projektet. 

lægsansøgning. 

 Der skal indsendes et revideret budget. 

 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

 

5. Partnerskab 

5.1 Ændring af netværkspartnerskabet 

 

Betingelse: 

Ændringen har ingen indholdsmæssige 

konsekvenser. 

X    Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

5.2 Ændringer af partnerskabet mellem aktø-

rerne med økonomisk ansvar 

Betingelse: 

Grundlaget for bevillingen ændres ikke 

væsentligt. Det betyder, at projektets 

indhold og de planlagte aktiviteter ikke 

ændres grundlæggende. Ændringen har 

ingen indvirkning på opnåelsen af pro-

jektmålene. Det samlede bevilgede bud-

get bliver ikke overskredet. Hertil hører 

udskiftning og bortfald af en eller flere 

projektpartnere. 

 X   Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet. 

 Der skal indsendes en revideret ansøg-

ning og et revideret budget. 

 Afgørelsen træffes som hovedregel 

af Interreg-administrationen, det af-

gøres i det enkelte tilfælde, om det 

udvalgsmedlem, der repræsenterer 

den økonomisk ansvarlige program-

partner, skal indgå i beslutningstag-

ningen
4
 

 Evt. supplering af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

5.3 Ændringer af partnerorganisationernes 

retlige status 

 X   Leadpartner efter forudgående aftale 

med de øvrige partnere 

 Underretning af sekretaria-

tet/forvaltningsmyndigheden 

 Administrationen undersøger, 

hvorvidt ændringen har indvirkning 

på bevillingen.  

 Evt. indsendelse af et revideret 

budget og fastsættelse af bevillingen 

                                                           
4 Forudsat at referatet fra Interreg-udvalgets møde den 25.05.2016 bliver godkendt. Forbeholdet udløber automatisk den 20.07.2016. 
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og støttesatsen på ny 

 Evt. indsendelse af en revideret 

ansøgning 

 Evt. godkendelse fra det udvalgs-

medlem, der repræsenterer den 

økonomisk ansvarlige programpart-

ner
5
 

(Eksempel: En ændring af den retlige 

status medfører, at en partner går fra 

at være klassificeret som "offentlig" til 

at være "privat", eller ændringen be-

tyder, at partneren ikke længere er 

støtteberettiget). 

5.4 Ændringer af partnerskabet mellem aktø-

rerne med økonomisk ansvar 

Betingelse: 

Grundlaget for bevillingen ændres væ-

sentligt. Det betyder, at projektets indhold 

og de planlagte aktiviteter ændres grund-

læggende. Ændringen har også indvirkning 

på opnåelsen af projektmålene. Det sam-

lede bevilgede budget forhøjes. Årsagen 

kan være udskiftning eller bortfald af en 

eller flere projektpartnere, eller at der 

indgår en ny partner. 

  X  Leadpartner indsender efter forudgåen-

de aftale med de øvrige partnere en 

skriftlig ansøgning til sekretariatet.  

 Der skal indsendes en revideret ansøg-

ning og et revideret budget. 

 Interreg-udvalget træffer afgørelse. 

 Ny leadpartneraftale eller supplering 

af leadpartneraftalen 

 Skal fremgå af næste afrapportering 

 

                                                           
5 Forudsat at referatet fra Interreg-udvalgets møde den 25.05.2016 bliver godkendt. Forbeholdet udløber automatisk den 20.07.2016. 


