PARTNERERKLÆRING UDVIKLING OG GENNEMFØRELSE
REGIONALFONDEN OG SOCIALFONDEN
FOR VIRKSOMHEDEN, DER ER MED I UDVIKLINGEN OG GENNEMFØRELSEN AF ET
PROJEKT UNDER REGIONALFONDEN ELLER SOCIALFONDEN
Jeg/vi bekræfter ved underskrift på denne erklæring,
at jeg/vi tegner virksomheden1

,

med CVR-nr. (evt. CPR-nr., hvis CVR-nr. ikke findes)

,

og P-nummer/numre 2

,

som økonomisk partner i projektet:

,

der har fået tilsagn om EU-tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden.
Jeg/vi bekræfter, at jeg/vi:

•

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

•

er bekendte med reglerne i bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab,
revision og kontrol mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og
Den Europæiske Socialfond,

•

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

•

er forpligtede 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 bekendte med, at hvis jeg/vi én gang har afholdt udgifter som økonomisk partner i projektet, kan
jeg/vi ikke bagefter skifte status til at være ekstern leverandør,

•

er bekendte med, at EU-tilskuddet udbetales til tilsagnsmodtager,

For virksomheders vedkommende fremgår tegningsreglen af virksomhedens oplysninger i CVR-registeret. 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 Der skal angives mindst ét P-nummer (produktionsenhedsnummer). Hvis der er tilknyttet flere P-numre til virksomhedens CVR-nummer, skal der
angives et P-nummer for hver produktionsenhed, der deltager i projektet.
1

•

er bekendte med, at virksomheden vil fremgå af projektdatabasen, som forvaltningsmyndigheden
offentliggør på www.regionalt.dk i henhold til artikel 115, stk. 2 i Kommissionens forordning nr.
1303/2013 af 17. december 2013,

•

skal videregive dokumentationen til:

o
o
o
o

Tilsagnsmodtager,
Deloitte, der er projektets revisor,
Erhvervsstyrelsen
EU-Kommissionen, EU´s revisionsret eller Rigsrevisionen,

hvis de anmoder om det.
Jeg/vi indestår for, at de afgivne oplysninger er rigtige.
Dato:

________________________________________________

Navn: ________________________________________________

Underskrift:

Erhvervsstyrelsen, version 3, september 2018

