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Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 

1. Generelle oplysninger 

På fastlagte tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til 

Interreg-administrationen om projektets fremdrift. 

 

Følgende rapporter skal indsendes:  

 en årlig rapport om projektets fremdrift (årsrapport), som indsendes hvert år den 15. februar 

sammen med et regnskab og en udbetalingsanmodning, 

 en slutrapport med regnskab og den sidste udbetalingsanmodning, 

 en statusrapport senest den 30. september, hvis der skal indsendes en udbetalingsanmod-

ning, eller hvis programadministrationen på baggrund af projektets forløb mener det er nød-

vendigt. 

 

Overblik: Dokumenter om projektrapportering 

 Obligatorisk:          
15. februar 

Obligatorisk:        
Projektafslutning 

 

Valgfri:                    
30. september    
(statusrapport) 

Årsrapport/Slutrapport X X  

Kort statusrapport   X 

Regnskab X X X 

Erklæring X X X 

Udbetalingsanmodning X X X 

 

Det er leadpartners opgave at sørge for indsendelse af projektrapporter til Interreg-sekretariatet. 

Den godkendte projektansøgnings årsrapport omfatter det foregående kalenderår, og staturrappor-

ten omfatter det foregående halvår. Der rapporteres altid for projektet som helhed og ikke for hver 

enkelt partner. Leadpartner koordinerer udarbejdelsen af årsrapporten, samler f.eks. de enkelte 

partneres bidrag og sammenfatter dem til en fælles rapport. Dette gælder også med hensyn til de 

afholdte udgifter, som skal fremgå af regnskabet. 

Årsrapporter og slutrapporter skal indsendes i et afrapporteringsskema enslydende på dansk og tysk, 

statusrapporter kan indsendes i én sprogversion (dansk eller tysk). Så længe programmets elektroni-

ske monitoringsystem (ELMOS) endnu ikke er i drift, kan det foreløbige skema downloades på pro-

grammets hjemmeside. Check venligst altid på Interreg-hjemmesiden, at I anvender de aktuelle ver-

sioner af de forskellige formularer. Senere vil al projektrapportering skulle indsendes online via EL-

MOS-portalen. 
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Det er vigtigt, at afrapporteringsskemaerne udfyldes komplet, korrekt og i et sprog, som også er for-

ståeligt for personer uden ekspertviden på det pågældende fagområde. Rapporterne bliver bl.a. be-

nyttet til at vurdere, om udgifter, anført i udbetalingsanmodningen, er støtteberettigede. Hvis rap-

porteringen giver anledning til et større afklaringsbehov, kan det eventuelt forsinke udbetalingen af 

tilskudsmidlerne. Der skal kun indsendes de dokumenter, der er anført i afrapporteringsskemaet. 

Programadministrationen kan dog på baggrund af rapporterne anmode om yderligere dokumentati-

on eller oplysninger med henblik på afklaring af eventuelle spørgsmål.  

Punkterne nedenfor indeholder yderligere oplysninger og en vejledning til udfyldning af skemaerne.  

 

Se desuden også FACT Sheet om udbetalingsanmodninger og first level kontrol på interreg.eu.  

 

2. Projektårsrapport 

Senest den 15. februar skal hvert projekt i sin løbetid forelægge den årlige projektårsrapport for In-

terreg-sekretariatet, der sammenfatter projektets fremdrift i det foregående kalenderår. Projektårs-

rapport-skemaet downloades på programmets hjemmeside. Sammen med projektårsrapporten skal 

der for projektet indsendes et regnskab, en udbetalingsanmodning og en revisorerklæring fra en af 

Interreg-administrationen godkendt revisor. 

 

Kun projekter, der starter kort før rapporteringsfristen eller indsender deres slutrapport kort efter, 

kan undtages fra rapporteringspligten. En sådan undtagelse kan kun ske efter aftale med Interreg-

administrationen. 

Oplysninger fra projektårsrapporten indgår i programmets årsrapport, som forvaltningsmyndigheden 

afgiver over for EU-Kommissionen hvert år i maj eller juni. Årsrapporterne vil desuden blive benyttet i 

forbindelse med monitorering af programmet, evalueringer på programniveau og i programmets PR-

arbejde. 

 

Vejledning vedrørende udfyldelse af årsrapport 

 

Indtastning af oplysninger  

Antallet af tegn i alle tekstfelter er begrænset. Antallet er angivet i det respektive afsnit af afrappor-

teringsskemaet. Det oplyste antal tegn, angivet under de enkelte punkter, er for den tyske tekst in-

klusiv mellemrum. Datoer og perioder oplyses i formatet dd.mm.åååå. Bemærk, at den tyske tekst 

erfaringsmæssigt er op til 20 % længere end en enslydende dansk tekst. 

 

Sprog 

Skemaet skal udfyldes på to sprog. Hvert tekstfelt skal således indeholde en identisk dansk og tysk 

version. Oversættelsen skal så vidt det er sprogligt muligt, være 1:1, og teksten må derfor ikke bare 

være indholdsoversat.  
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Ad 1. Projektdata 

Her indtastes de oplysninger, der fremgår af ansøgningen eller leadpartneraftalen, samt hvilken pro-

jektpartner, der har udarbejdet rapporten. 

 

Ad 2. Oversigt over outputindikatorer 

Dette afsnit skal give et overblik over, om og i hvilket omfang de planlagte resultater er blevet nået i 

rapporteringsperioden. Den respektive indikators betegnelse, måleenhed, målværdi og målværdier-

ne pr. arbejdspakke i henhold til ansøgningen angives. Hvis I lige har indsendt en årsrapport, så angiv 

venligst i de relevante kolonner værdierne fra den forrige rapport. Værdierne for de opnåede output 

for den nuværende rapporteringsperiode skal fordeles på de forskellige arbejdspakker og skal endvi-

dere angives akkumuleret. I den sidste kolonne skal output fra den forrige rapporteringsperiode ak-

kumuleres med de aktuelle outputværdier. 

 

Ad 3. Rapport pr. arbejdspakke (AP) 

I dette afsnit foretages en sammenligning for hver arbejdspakke af, hvad der i ansøgningen var plan-

lagt, og hvad der rent faktisk er blevet gennemført. Fordi arbejdspakkerne 'Projektledelse' og 'Kom-

munikationsarbejde' er obligatoriske, er der indsat en yderligere oversigt for alle de øvrige arbejds-

pakker. Denne oversigt skal kopieres for hver arbejdspakke, således som de er fastlagt i ansøgningen. 

Fremskridt skal beskrives i forhold til gennemførelsen af AP i rapporteringsperioden. Under AP 'Pro-

jektledelse' skal endvidere oplyses, hvordan alle deltagende partnere, herunder lead-, projekt- og 

netværkspartnere, er blevet inddraget. 

 

Ad 4. Aktiviteter uden for programregionen 

Bemærk, at aktiviteter kun er støtteberettigede, hvis de er beskrevet i ansøgningen eller på anden 

måde er forhåndsgodkendte af Interreg-administrationen. Angiv endvidere venligst de konkrete ud-

gifter, som er afholdt i forbindelse med disse aktiviteter.  

 

Ad 5. Horisontale mål 

Angiv her eventuelle konkrete projektbidrag til de horisontale mål i rapporteringsperioden. Ved et 

neutralt bidrag til de horisontale mål i ansøgningen skal her kun de uventede effekter angives. 

 

Ad 6. Bidrag til Østersøstrategien 

Fokusér jeres rapportering omkring de af Østersøstrategiens indsatsområder, som I har opgivet i 

ansøgningen. 

 

Ad 7. Sammenfattende evaluering 

Her fremhæves de særlige resultater og successer opnået i rapporteringsperioden. Giv venligst ikke 

nogen samlet sammenfatning af projektet. Hertil er arbejdspakkerne tilstrækkelige. 

 

Ad 8. Resultater fra projektets egne løbende evalueringer eller midtvejsevalueringer 
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Giv her en kort fremstilling af resultaterne af projektets egne evalueringer for rapporteringsperioden. 

Dette omfatter ikke de af programmet foreskrevne projektevalueringer. 

 

Ad 9. Valgfrit: Ændringsansøgning 

I dette afsnit kan der foretages nødvendige justeringer af projektet uden at skulle indsende en sær-

skilt ansøgning. Man skal dog være opmærksom på, at fordelingen af tilskuddet på de enkelte kalen-

derår er bindende i henhold til leadpartneraftalen. Ikke anvendte midler kan kun overføres til efter-

følgende kalenderår i plausible og velbegrundede undtagelsestilfælde, og afhængig af omfang, og 

skal godkendes af forvaltningsmyndigheden. Se også FactSheet’et (FACT Sheet Ændringer i projektet 

29.6.2016) og håndbogen. Hvis dette ønskes skal afsnit 5 i årsrapporten udfyldes, hvorved en særskilt 

ansøgning bortfalder. Det samme gør sig gældende for forlængelsesansøgninger eller indholdsmæs-

sige ændringer. 

Budgetændringer foretages ved at indsende et revideret projektbudget. For nemheds skyld skal æn-

dringerne foretages i det budget, som er gyldigt for jeres projekt (bilag til leadpartneraftalen). Inter-

reg-sekretariatet bedes underrettet i en kort e-mail, at I ønsker at foretage en budgetændring. Deref-

ter sender administrationen et projektbudget med tilpassede formler, så ændringen kan foretages 

uden problemer. I vil også modtage information om, hvor og hvordan excel-budgettet kan ændres. 

 

Underskrift 

Årsrapporten underskrives ikke. Den indsendes til Interreg-sekretariatet pr. e-mail af leadpartner.  

 

 

3. Statusrapport 

Hvis der senest den 30. september indsendes en udbetalingsanmodning (valgfrit), skal der ligeledes 

indsendes en statusrapport med regnskab. Statusrapporten er en kort udgave af projektårsrappor-

ten, der giver et overblik over projektaktiviteterne i det foregående halvår. Det forberedte statusrap-

portskema skal benyttes ved udarbejdelse af rapporten, der indsendes i én sprogversion (dansk eller 

tysk). 

 

Afrapporteringsskemaerne er opbygget således, at oplysningerne i statusrapporten blot kan supple-

res i den efterfølgende årsrapport. Vejledningen vedrørende årsrapporten kan derfor også benyttes 

som støtte ved udfyldelse af skemaet.  

 

Skulle gennemførelsen af projektet gøre det nødvendigt, forbeholder Interreg-administrationen sig 

retten til at afkræve projektet en statusrapport, hvis projektet ikke indsender en udbetalingsanmod-

ning til 30. september. 

 

4. Regnskab 

Regnskabet skal ses i direkte sammenhæng med rapporteringen og er en sammenligning af planlagte 

og faktiske udgifter. Som model benyttes et excel-skema, der består af flere regneark. Regnearket 
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'Partner' skal udfyldes for hver enkelt projektpartner inkl. leadpartner. Leadpartner sammenfatter 

alle projektpartneres udgifter i det efterfølgende regneark (Total). Hvis der allerede for 2016 er an-

modet om betaling af udgifter i form af en udbetalingsanmodning modtager leadpartneren en excel-

formular med det samlede projekts regnskab, hvori de samlede udgifter for begge delafregningsperi-

oder for 2016 fremgår. 

 

Vejledning vedrørende udfyldelse af regnskab 

 

Indtastning af oplysninger  

Bemærk, at alle beløb skal indtastes i euro og cent. Tilskuddet udbetales også i euro. For danske pro-

jektpartneres vedkommende, som afholder deres udgifter i danske kroner, skal udgifterne i henhold 

til leadpartneraftalen omregnes til euro ved hjælp af Kommissionens månedlige regnskabsvekselkurs, 

som er gældende i den måned, hvor udgifterne fremlægges for first level controlleren til revision. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

 

Med hensyn til afregningsperioden anføres den periode, som I rent faktisk vil afregne (f.eks. 

'1.2.2016-31.12.2016'), og perioden angives med nøjagtige datoer. Perioden skal stemme præcist 

overens med hensyn til datoer med den af revisoren nævnte periode i revisorerklæringen. 

 

Projektdata 

Det første regneark (Partner) skal udfyldes for hver projektpartner og leadpartner. De blå felter skal 

udfyldes. 

 

Faneblad 'Partner' 

I regnearket 'Partner' angives venligst de udgifter, som I gerne vil afregne nu: 

-  Har I for 2016 endnu ikke afregnet nogen udgifter, så anfør her alle udgifter for 2016. 

-  Har I for 2016 allerede afregnet nogle udgifter, så anfør her kun de udgifter for 2016, som I nu vil 

afregne. Udgifterne for det allerede behandlede regnskab for 2016 skal altså ikke angives her. 

 

Under 1. 'Personaleudgifter', 2. 'Kontor- og administrationsudgifter' og 3. 'Rejse- og opholdsudgifter' 

er det kun de respektive samlede udgifter i afregningsperioden, der skal angives. Det er ikke nødven-

digt at foretage specificering på f.eks. de enkelte projektmedarbejdere eller rejseaktiviteter. Er der 

her udgifter, som er afholdt uden for programregionen, skal det angives på de relevante steder i års-

rapportens og statusrapportens formularer. 

Under 4. 'Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser' og 5. 'Udgifter til udstyr' skal de en-

kelte specifikke poster jf. ansøgningsbudgettet angives. Dette er nødvendigt for at kunne kontrollere, 

om udgifterne er støtteberettigede. 

Indtast de anslåede udgifter jf. budgettet i den ene blok og de faktiske udgifter i den anden.  
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Nederst på regnearket skal medfinansieringskilden angives. I 1., 2. og 3. skal summen af a) og b) be-

regnes. Under a) skal det beløb angives, der indgår i medfinansieringen i form af offentlige midler 

(herunder offentlige, offentligt ligestillede og halvoffentlige midler), og under b) skal medfinansie-

ringsbeløbet fra private midler angives (medfinansieringsmidler fra de private partnere). Bemærk 

hertil definitionerne i håndbogen. 

Desuden skal medfinansieringsbeløb, som vedrører tidligere perioder eksklusive den aktuelle udbeta-

lingsanmodning, beløb for den aktuelle periode samt beløb i alt (analogt med udgifter, indtægter og 

tilskud, som beskrevet ovenfor), også opføres her.  

 

Fanebladene 'total' 

I dette regneark sammenfattes udgifterne for de enkelte projektpartnere for hele projektet af lead-

partneren. Oplysningerne indtastes i de blåt markerede felter. 

Under de generelle oplysninger angives den i leadpartneraftalen bevilgede tilskudsprocent. 

På det første ark indføjes de bevilgede udgifter jf. budgettet. I det andet ark indtastes de faktisk af-

holdte udgifter i den aktuelle rapporterings- eller afregningsperioden.  

Hvis der allerede for 2016 er anmodet om betaling af udgifter, skal leadpartneren benytte den excel-

formular, som han har modtaget fra Interreg-administrationen til det samlede projekts regnskab. 

Den består af regneark for den aktuelle afregningsperiode, for delafregningsperioden (første halvdel 

af 2016) samt for sammenregningen af disse to perioder (Total 2016). 

 

Underskrift 

Regnskabet ’Partner’ for alle projektpartnere bedes i underskrevet stand indsendt pr. e-mail som pdf-

fil. I regnearket regnskab 'total' skal der endvidere underskrives en af os godkendt tegningsberettiget 

repræsentant for leadpartneren. 

For at lette behandlingen har vi også brug for en version af regnearket ’total’ som excel-fil. 

 


