
Følgende tekst kan anvendes i forbindelse med oplysningspligt overfor økonomiske partnere i projekter under 

Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Der henvises til vejledning om opfyldelse af oplysningspligt overfor partnere for nærmere information. 

PARTNEROPLYSNING I FORBINDELSE MED PROJEKT: 

Projekttitel: 

Journalnummer: 

Att.: 

Virksomhed:  

CVR-nummer: 

P-nummer/numre:

Deltager som økonomisk partner i projekt , der har fået tilsagn 

om EU-tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling. 

Tilsagnsmodtager på ovenstående projekt er: 

Navn på tilsagnsmodtage: 

CVR-nummer: 

Som økonomisk partner i ovenstående projekt er I indforståede med, at virksomheden/organisationen: 

• er bekendt med projektets formål og indhold, herunder rollefordelingen mellem projektets
økonomiske partnere,

• er bekendt med reglerne i bekendtgørelse nr. 285 af 1. marts 2022 om støtteberettigelse, regnskab,
revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond,
Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling,

• er bekendt med, at udgifter, herunder timer, til projektarbejde, projektdeltagelse og eksterne
indkøb m.v. skal overholde reglerne og den praksis, der er beskrevet i vejledning om
støtteberettigelse, der findes på forvaltningsmyndighedens hjemmeside,
www.udviklingidanmark.dk

• er bekendt med de øvrige regler, herunder reglerne om informationsforpligtelse,
markedsafsøgning, statsstøtte, de minimis erklæring m.v., som er beskrevet i vejledning om

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/


støtteberettigelse, der findes på forvaltningsmyndighedens hjemmeside, 
www.udviklingidanmark.dk 

• er bekendt med, at de udgifter/timer, jeg/vi afholder ved at deltage i projektet, indgår i
projektregnskabet og derfor udløser EU-tilskud til projektet,

• er forpligtet til at dokumentere rigtigheden og betalingen af udgifter til ekstern konsulentbistand
samt rigtigheden af den anvendte tid og den oplyste lønudgift, herunder at lønnen faktisk er betalt
til den ansatte,

• er bekendt med, at EU-tilskuddet udbetales til tilsagnsmodtager,

• er bekendt med, at virksomheden vil fremgå af projektdatabasen, som forvaltningsmyndigheden
offentliggør på sin hjemmeside www.udviklingidanmark.dk samt på Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk i henhold til artikel
49, stk. 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021,

• er bekendt med, at dokumentation og oplysninger videregives til:

o Tilsagnsmodtager,
o Projektets revisor,
o Erhvervsstyrelsen eller dennes bemyndigede,
o Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret eller Rigsrevisionen,

hvis de anmoder om det. 

Hvis I ikke er indforståede med dette, skal I gøre indsigelse mod at deltage i ovenstående projekt senest 

den    .  

Indsigelser skal sendes til: 

Med venlig hilsen 

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/
https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/
http://www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk/
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