FACT Sheet
Retningslinje for standardiserede timesatser for personaleomkostninger for
ledere uden regulær løn

Denne retningslinje lukker et tidligere tilskudshul i programmet. Hermed gøres det muligt for
ledere at medvirke i projekter og herigennem udløse støtteberettigede personaleudgifter, også
selv om de i princippet ikke får udbetalt en regulær egen løn i en virksomhed.

Private virksomheder deltager i stigende grad i projekter. Særligt for mindre virksomheders vedkommende er vi blevet opmærksomme på, at ledere uden en regulær egen løn hidtil ikke har kunnet
medvirke i projekterne. Det drejer sig om de tilfælde, hvor ledere i f.eks. startupvirksomheder alene
får betalt deres arbejdsindsats i en virksomhed via firmaets overskud. De kunne derfor ikke leve op til
kravene i henhold til de eksisterende EU- og programregler om, at personaleomkostningerne skal
kunne dokumenteres. Ledernes medvirken kan dog især være nødvendig i forbindelse med koordinering og opgaver omkring projektledelse eller vise sig at være nødvendig som følge af andre faktorer.

Da det udtrykkeligt er ønsket og endvidere er hensigtsmæssigt, at også mindre virksomheder deltager i projekter, har Interreg-administrationen udarbejdet en retningslinje for personaleomkostninger
for ledere uden løn, hvor der er fastsat standardiserede enhedsomkostninger som timesatser.

De standardiserede timesatser udgør et kontrollerbart og fair grundlag. Udgangspunktet er de omtrentlige gennemsnitlige timesatser for danske hhv. tyske medarbejdere inden for programmets prioriteter 1 og 2. Ved at skelne mellem lederlønninger på dansk og tysk side tages der højde for de varierende løn- og leveomkostninger i de to medlemsstater.
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Retningslinje
Denne retningslinje gælder udelukkende for ledere, som i deres egenskab af forretningsindehavere
ikke udbetaler regulær løn til sig selv fra virksomheden.

Krav fra programmets side
For administrerende forretningsindehavere, som ikke udbetaler regulær løn til sig selv i virksomheden, men bidrager til projektet med deres arbejdskraft, fastsættes følgende standardtimesatser til
brug, når der skal gøres personaleomkostninger gældende:
1. For virksomheder med hjemsted i Tyskland: 41,31 €
2. For virksomheder med hjemsted i Danmark: 46,88 €
Procedure i forbindelse med projektgennemførelse og udbetalingsanmodning
Personaleomkostninger efter denne model skal dokumenteres i overensstemmelse med kravene til
medarbejdere med et varierende antal arbejdstimer ifølge artikel 3 i den delegerede forordning (EU)
nr. 481/2014.
Den projektansvarlige revisor skal kontrollere dokumentationen.

Retsgrundlag
Interreg-udvalgets beslutning af 14. juni 2017, gyldig med øjeblikkelig virkning;
Artikel 67, stk. 1b) i forordning (EU) nr. 1303/2013 sammenholdt med artikel 3, stk. 1,3 ii i den delegerede forordning (EU) nr. 481/2014;
For danske projektpartnere desuden: Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og
kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond nr. 586 af 3. juni 2014, § 13, stk. 5.
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