
Partnererklæring 
 
Jeg bekræfter ved underskrift på denne erklæring, 

at jeg tegner virksomheden1:      

med CVR-nr.     ,  

og p-nummer      

som ønsker at deltage i projektet:    , 

der har fået tilsagn om støtte fra de decentrale erhvervsfremmemidler bevilget af Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse. 

Jeg bekræfter, at jeg:  

• Er bekendt med formålet med og indholdet af projektet,  
• Er bekendt med, at jeg er økonomisk partner i projektet, fordi de udgifter, jeg via deltagelsen har til fx løn 

eller ekstern konsulentbistand, indgår i det samlede regnskab for projektet og dermed udgør en del af 
grundlaget for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses medfinansiering til projektet.  

• Er forpligtet til at dokumentere rigtigheden og projektrelevansen af egne afholdte og betalte udgifter til fx 
ekstern konsulentbistand eller løn, herunder at lønnen faktisk er betalt til den ansatte.  

• Skal videregive dokumentationen til: 
o    , som er projektets tilskudsansvarlige partner, 
o Projektets revisor 

Hvis de anmoder om det. 
• Er bekendt med Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses og projektholders behandling af 

mine personoplysninger, samt retsgrundlaget herfor.2 

Dato:    

Navn:       

Underskrift:                   
  

 
1 For virksomheders vedkommende fremgår tegningsreglen af virksomhedens oplysninger i CVR-registret. Enkeltmandsvirksomheder og 
andre personligt ejede virksomheder har ikke nogen tegningsregler. Det er altid den eller de fuldt ansvarlig(e) projektdeltager(e)/ejere, der 
tegner en personligt ejet virksomhed. 
2 Lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme § 9. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c og e. Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om 
supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) § 6. 
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