UDGIFTSTYPER OG TILLÆG
Udokumenteret tillæg 18 pct. - Regionalfonden og Socialfonden
Forordning 1303/2013 artikel 68 giver mulighed for, at visse udgifter i strukturfondsprojekter kan dækkes af
et fast, udokumenteret tillæg. Erhvervsstyrelsen har valgt at bruge denne mulighed ved at fortsætte med at
bruge en udokumenteret standardsats på 18 pct., som var gældende for de tidligere programmer fra januar
2011. For at sikre, at denne forenkling kommer alle projekter til gavn, beregner Erhvervsstyrelsens
systemer automatisk det udokumenterede tillæg på 18 pct. At tillægget er udokumenteret betyder, at
projekterne ikke skal dokumentere de udgifter, der skal dækkes af tillægget.
Du skal være opmærksom på, at hvis du vil søge medfinansiering til et projekt, som næsten udelukkende
består af at købe eksterne ydelser eller varer, fx hvis eksterne konsulenter står for gennemførelsen af hele
eller en stor del af projektet, kan der ikke beregnes et tillæg. I sådanne projekter er alene de eksterne
udgifter + de direkte udgifter til løn og revision støtteberettigede, mens der ikke kan beregnes et tillæg på
18 pct.
For regionalfondsprojekter beregnes tillægget på 18 pct. automatisk af følgende udgifter:




Løn til projektarbejde,
ekstern konsulentbistand,
revision.

Hvis
et
regionalfondsprojekt
vedrører
implementering
af
en
forretningsplan
under
regionalfondsprogrammets prioritet 2 i de særlige geografiske områder eller implementering af en grøn
forretningsmodel under regionalfondsprogrammets prioritet 3, kan der for implementeringsdelen søges om
medfinansiering til følgende udgifter:




Køb af patenter,
køb af knowhow og produktionslicenser og
køb af maskiner eller udstyr inkl. evt. mindre udgifter til installation af maskinen eller udstyret, som
er nødvendige for dens funktion.

Der beregnes ikke noget tillæg til projektet af disse udgifter.
For socialfondsprojekter beregnes tillægget på 18 pct. automatisk af følgende udgifter:




Løn til projektarbejde,
ekstern konsulentbistand, herunder licens for adgang til FabLabs og
revision.

Hvis et socialfondsprojekt vedrører deltagerforløb, kan der desuden søges om støtte til følgende udgifter:




Deltagerløn, opgjort som den faktiske betalte løn eller en standardsats.
Deltagerunderhold, opgjort som det faktisk betalte underhold eller en standardsats.

Der beregnes ikke noget tillæg til projektet af disse udgifter.
Uanset hvilken fond, du søger medfinansiering fra, kan det automatisk beregnede tillæg maksimalt udgøre
6.300.000 kr.
Tillægget skal bruges til dækning af følgende udgiftstyper:

















Husleje, el, vand, varme,
kontorartikler, porto,
telefon, internet, rengøring, pedel/vicevært,
reception,
reparation og vedligehold,
it-service,
annoncering,
rejser, kost, logi,
fortæring,
afskrivninger,
leje/leasing,
materialer og forbrugsartikler,
ikke-refundérbar moms,
bankudgifter, andre finansielle udgifter,
forsikringer,
taxameter.

Disse udgifter kan derfor ikke medtages i regnskabet over projektets støtteberettigede udgifter.

Særligt om udgifter til licens for adgang til FabLabs under Socialfondens prioritet 1
Under indsatsen ”Vejledning og støtte til iværksættere” i socialfondsprogrammets prioritet 1 kan udgifter
til betaling for iværksætteres adgang til fysiske faciliteter, fx test- og prototypefaciliteter i erhvervsparker
eller FabLabs, medtages i de støtteberettigede udgifter og dermed udløse EU-medfinansiering. Adgangen
skal være købt hos en ekstern leverandør og skal dokumenteres med ekstern faktura.
Andre udokumenterede tillæg end 18 pct.
Socialfonden, 40 pct.
I socialfondsprojekter er det muligt, hvis dette er godkendt af Erhvervsstyrelsen og derfor fremgår af
kontrakten om EU-medfinansiering, at anvende en simpel budgetmodel for hele projektet. Modellen kan

kun bruges i projekter, hvor der ikke indgår statsstøtte. Den beregnes sådan: Til de støtteberettigede
lønudgifter til internt og eksternt personale til administration og undervisning beregnes et udokumenteret
tillæg på 40 pct.

Tillægget bruges til dækning af alle øvrige udgifter i projektet, herunder typisk:

























Husleje, el, vand, varme,
kontorartikler, porto,
telefon, internet,
rengøring, pedel/vicevært,
reception,
reparation og vedligehold,
it-service,
annoncering,
rejser, kost, logi,
fortæring,
afskrivninger,
leje/leasing,
materialer og forbrugsartikler,
ikke-refundérbar moms,
bankudgifter, andre finansielle udgifter,
forsikringer,
taxameter,
ekstern konsulentbistand,
revision,
køb af patenter,
køb af knowhow og produktionslicenser,
køb af maskiner eller udstyr,
andet.
deltagerunderhold

Der beregnes ikke noget tillæg til projektet af disse udgifter.
Du skal på projektets vegne være opmærksom på, at




denne model skal anvendes for hele projektet, dvs. alle økonomiske partnere i hele perioden,
udgifter til eksterne ydelser inkl. revision skal dækkes af de 40 pct.,
det ikke er muligt at anvende 10 pct.-fleksibiliteten mellem fondene, som er beskrevet i afsnittet
”EU-medfinansiering til aktiviteter under både Regionalfonden og Socialfonden i ét projekt”.

Regionalfonden, Horizon2020
På Regionalfondens prioritet 1 og 3 er det muligt at vælge Horizon2020 kontoplanen. Det skal være
godkendt af Erhvervsstyrelsen og fremgå af kontrakten om EU-medfinansiering, for at anvende de
udgiftstyper og beregninger for lønudgifter, som er godkendt i Horizon2020 inkl. overhead på 25 pct.
Du kan læse mere om reglerne på EU-Kommissionens hjemmeside:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
Du skal dog på projektets vegne være opmærksom på at:




Denne model skal anvendes for hele projektet, dvs. alle økonomiske partnere i hele perioden,
det ikke er muligt at anvende 10 pct.-fleksibiliteten mellem fondene som er beskrevet i afsnittet
”EU-medfinansiering til aktiviteter under både Regional- og Socialfonden i ét projekt”,
det kun er selve kontoplanen, som overføres fra Horizon2020, mens strukturfondsreglerne gælder i
forhold til, hvor stor en del af udgifterne EU medfinansierer, regnskabsaflæggelse, kontrol og
dokumentationskrav. Vær i den forbindelse opmærksom på, at statsstøttereglerne skal overholdes i
projekter, der får medfinansiering af EU’s strukturfonde.

