
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEJLEDNING 
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Til anvendelse af konti for budgetter under 
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Udgifter 
 

Direkte personaleudgifter 
400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk    
405 Direkte løn projektmedarbejdere, enhedspris 
410 Løn fokusgrupper, faktisk 
415 Løn fokusgrupper, enhedspris 
420 Løn udstationering, faktisk 
425 Løn udstationering, enhedspris 
430 Løn SMV’ejere, enhedspris 

 
Andre direkte udgifter 
440 Rejseudgifter og diæter 
445 Materialer, afskrivninger 
450 Materialer, faktisk 
455 Leje og leasing af udstyr     
460 Udstyr – in-kind mod betaling 
465 Forbrugsartikler, patenter, licenser, certifikater 

 
Indirekte omkostninger 
470 Indirekte omkostninger, 25 pct. 

 
Direkte konsulentydelser 
480 Konsulentydelser 
485 Revision 

 
Samlede udgifter 
350 Samlede udgifter 
360 Indtægter, herunder værdi af prototype  
 
 

399 Samlede støtteberettigede udgifter 

Finansiering  

 
Regionalfond tilskud  
502 EU-tilskud 

 
Kontante tilskud 
520 Kontante statslige tilskud 
521 Kontante regionale tilskud 
522 Kontante kommunale tilskud 
523 Private tilskud 
524 Kontante tilskud fra offentligt lignende 
525 Kontante statslige tilskud fra Erhvervsstyrelsen 

 
Egenfinansiering 
531 Statslig egenfinansiering  
532 Regional egenfinansiering 
533 Kommunal egenfinansiering  
534 Privat egenfinansiering 
535 Offentlig lignende egenfinansiering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

599 Samlet finansiering 

 
 

Før I går i gang med at indtaste budgettet, anbefaler vi, at I læser i Horizon2020 Annotated Model Grant Agree-
ment. Som i finder på http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-
amga_en.pdf.  
 
Vi anbefaler endvidere at I læser i regionalfondsprogrammet og støtteberettigelsesreglerne, som I finder på 
www.regionalt.dk. 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://www.regionalt.dk/


 

 

Udgifter 
 
Konto 400: Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk 
Kontoen anvendes til:  
Lønudgifter til de timer, som tilsagnsmodtager og de øvrige økonomiske partnere bruger i projektet. 
Timerne skal være anvendt til projektrelevante aktiviteter. I beregner udgiften på baggrund af de afholdte 
og betalte lønudgifter. I kan finde yderligere oplysninger om løn, beregning og dokumentationskrav i Hori-
zon2020 Annotated Model Grant Agreement, artikel 6, og støtteberettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
Eksempler på udført arbejde kan være:  
Tilsagnsmodtagers og økonomiske partneres timer til projektledelse, projektadministration, det konkrete pro-
jektarbejde – fx deltagelse i projektmøder, timer til udviklingsarbejde, tests eller udarbejdelse af rapportering. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Fordelingen af det forventede timeforbrug på de forskellige typer af projektarbejde. 
 

 
Konto 405: Direkte løn projektmedarbejdere, enhedspris 
Kontoen anvendes til:  
Lønudgifter til de timer, som tilsagnsmodtager og de øvrige økonomiske partnere bruger i projektet. 
Timerne skal være anvendt til projektrelevante aktiviteter. I beregner udgiften ved brug af en enhedspris. 
I kan finde beregningsmetoden og yderligere oplysninger om dokumentationskrav i Horizon2020 Annotated 
Model Grant Agreement, artikel 6, og støtteberettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
Eksempler på udført arbejde kan være:  
Tilsagnsmodtagers og økonomiske partneres timer til projektledelse, projektadministration, det konkrete pro-
jektarbejde – fx deltagelse i projektmøder, timer til udviklingsarbejde, tests eller udarbejdelse af rapportering. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Fordelingen af det forventede timeforbrug på de forskellige typer af projektarbejde. 
 

 
Konto 410: Løn fokusgrupper, faktisk 
Kontoen anvendes til:  
Mindre honorar/økonomisk erstatning for personers anvendte tid i projektet, hvis de falder ind under defini-
tionen af ”Natural persons working under a direct contract” i Annotated Model Grant Agreement, artikel 6 og 
11. Timerne skal være anvendt til projektrelevante aktiviteter. I beregner udgiften på baggrund af de afholdte 
og betalte lønudgifter. I kan finde yderligere oplysninger om løn, beregning og dokumentationskrav i Hori-
zon2020 Annotated Model Grant Agreement, artikel 6, og støtteberettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
Eksempler på udført arbejde kan være:  
Patienter eller medlemmer af fokusgrupper, der får en lille erstatning for deres tid og deltagelse i projektet fx 
i form af interviews, test eller undersøgelser af kortere eller længere varighed. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Fordelingen af det forventede timeforbrug, honorar og type arbejde. 
 
 

 
  



 

 

Konto 415: Løn fokusgrupper, enhedspris 
Kontoen anvendes til:  
Mindre honorar/økonomisk erstatning for personers anvendte tid i projektet, hvis de falder ind under defini-
tionen af ”Natural persons working under a direct contract” i Annotated Model Grant Agreement, artikel 6 og 
11. Timerne skal være anvendt til projektrelevante aktiviteter. I kan finde beregningsmetoden og yderligere 
oplysninger om dokumentationskrav i Horizon2020 Annotated Model Grant Agreement, artikel 6, og støtte-
berettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
Eksempler på udført arbejde kan være:  
Patienter eller medlemmer af fokusgrupper, der får en lille erstatning for deres tid og deltagelse i projektet fx 
i form af interviews, test eller undersøgelser af kortere eller længere varighed. 
 
I noten til kontoen beskrives: 
Fordelingen af det forventede timeforbrug, honorar og type arbejde. 
 
 

Konto 420: Løn udstationering, faktisk 
Kontoen anvendes til:  
Lønudgifter til de timer, som personale stillet til rådighed i projektet fra andre organisationer (ikke tilsagns-
modtager eller økonomisk partner) bruger i projektet, hvis de falder ind under definitionen af ”Seconded 
persons” i Annotated Model Grant Agreement, artikel 6 og 11. Timerne skal være anvendt til projektrelevante 
aktiviteter. I beregner udgiften på baggrund af de afholdte og betalte lønudgifter. I kan finde yderligere 
oplysninger om løn, beregning og dokumentationskrav i Horizon2020 Annotated Model Grant Agreement, 
artikel 6, og støtteberettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
Eksempler på udført arbejde kan være:  
En brancheorganisation er med i et projekt, hvor en af medlemsorganisationerne stiller en medarbejder 
til rådighed/udstationerer en medarbejder i projektet, men hvor organisationen ikke selv deltager i projektet. 
Det kan også være en ph.D. studerende, der normalt er knyttet til et universitet men konkret arbejder i 
projektet for en anden organisation, der er økonomisk partner i projektet. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Fordelingen af det forventede timeforbrug og type arbejde. 
 
 

Konto 425: Løn udstationering, enhedspris 
Kontoen anvendes til:  
Lønudgifter til de timer, som personale stillet til rådighed i projektet fra andre organisationer (ikke tilsagns-
modtager eller økonomisk partner) bruger i projektet, hvis de falder ind under definitionen af ”Seconded 
persons” i Annotated Model Grant Agreement, artikel 6 og 11. Timerne skal være anvendt til projektrele-
vante aktiviteter. I kan finde beregningsmetoden og yderligere oplysninger om dokumentationskrav i Hori-
zon2020 Annotated Model Grant Agreement, artikel 6, og støtte- berettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
Eksempler på udført arbejde kan være:  
En brancheorganisation er med i et projekt, hvor en af medlemsorganisationerne stiller en medarbejder 
til rådighed/udstationerer en medarbejder i projektet, men hvor organisationen ikke selv deltager i projektet. 
Det kan også være en ph.D. studerende, der normalt er knyttet til et universitet men konkret arbejder i 
projektet for en anden organisation, der er økonomisk partner i projektet. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Fordelingen af det forventede timeforbrug, timesats og type arbejde. 
  



 

 

Konto 430: Løn SMV’ejere, enhedspris 
Kontoen anvendes til:  
Lønudgifter til de timer, som ejeren af en SMV bruger i projektet, hvis han/hun falder ind under definitionen 
af ”SME owners” i Annotated Model Grant Agreement, artikel 6 og 11 og herunder, at SMV’ejeren ikke 
udbetaler løn til sig selv. Timerne skal være anvendt til projektrelevante aktiviteter. I kan finde beregnings-
metoden og yderligere oplysninger om dokumentationskrav i Horizon2020 Annotated Model Grant Agree-
ment, Annex 2, og støtteberettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Fordelingen af det forventede timeforbrug, timesats og type arbejde. 
 
 

Konto 440: Rejseudgifter og diæter 
Kontoen anvendes til:  
Faktiske udgifter i forbindelse med rejser og diæter, der er nødvendige og relevante for projektets gennem-
førelse. I kan læse mere om, hvilke udgifter der er støtteberettigede og om dokumentationskrav i Horizon2020 
Annotated Model Grant Agreement, artikel 6, og støtte- berettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for det forventede forbrug, herunder udgifters art, pris og relevans for projektets gennemførelse. 
 
 

Konto 445: Materialer, afskrivninger 
Kontoen anvendes til:  
Afskrivning på materialer, der er nødvendige og relevante for projektets gennemførelse. I kan læse mere om, 
hvilke udgifter der kan støttes, beregning og dokumentationskrav i Horizon2020 Annotated Model Grant 
Agreement, artikel 6, og støtteberettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for de forventede afskrivninger, art, pris og relevans for projektets gennemførelse. 
 
 

Konto 450: Materialer, faktisk 
Kontoen anvendes til:  
Faktiske udgifter til materialer, der er nødvendige og relevante for projektets gennemførelse. I kan læse mere 
om, hvilke udgifter der kan støttes og dokumentationskrav i Horizon2020 Annotated Model Grant Agreement, 
artikel 6, og støtteberettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for de forventede anskaffelser, art, pris og relevans for projektets gennemførelse. 
 
 

Konto 455: Leje og leasing af udstyr 
Kontoen anvendes til:  
Udgifter til leje og leasing af maskiner og udstyr. Udgifterne skal være nødvendige og relevante for projektets 
gennemførelse. I kan læse mere om, hvilke udgifter der kan støttes og dokumentationskrav i Horizon2020 
Annotated Model Grant Agreement, artikel 6, og støtte- berettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for de forventede anskaffelser, art, pris og relevans for projektets gennemførelse. 
 
 



 

 

Konto 460: Udstyr – in-kind mod betaling 
Kontoen anvendes til:  
Udgifter til anskaffelse af udstyr. Udgifterne skal være nødvendige og relevante for projektets gennemførelse. 
I kan læse mere om, hvilke udgifter der kan støttes og dokumentationskrav i Horizon2020 Annotated Model 
Grant Agreement, artikel 6, og støtteberettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for de forventede anskaffelser, art, pris og relevans for projektets gennemførelse. 
 
 

Konto 465: Forbrugsartikler, patenter, licenser, certifikater 
Kontoen anvendes til:  
Faktiske udgifter til forbrugsartikler, patenter, licenser og certifikater nødvendige og relevante for projektets 
gennemførelse. I kan læse mere om, hvilke udgifter der kan støttes og dokumentationskrav i Horizon2020 
Annotated Model Grant Agreement, artikel 6, og støtte- berettigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for de forventede anskaffelser, art, pris og relevans for projektets gennemførelse. 
 
 

Konto 470: Indirekte omkostninger, 25 pct. 
Kontoen anvendes til:  
Et tillæg til dækning af indirekte omkostninger eller overhead. I kan læse mere om kravene til indirekte om-
kostninger i Horizon2020 Annotated Model Grant Agreement, artikel 6, og støtte- berettigelsesreglerne for 
strukturfondene. 
 
 

Konto 480: Konsulentydelser 
Kontoen anvendes til:  
Udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser fx konsulentbistand. I kan læse mere om, hvilke udgifter der kan 
støttes og dokumentationskrav i Horizon2020 Annotated Model Grant Agreement, artikel 6, og støtteberet-
tigelsesreglerne for strukturfondene. 
 
Eksempler på konsulentbistand kan være:   
Konsulenthonorar i forbindelse med rådgivning, konsulent- bistand til ekstern evaluering eller bistand til udvik-
ling af projektet 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Fordeling af det forventede timeforbrug på de forskellige typer af ekstern bistand. 
 
 

Konto 485: Revision 
Kontoen anvendes til:  
Udgifter i forbindelse med obligatorisk revision af projektet. Vær opmærksom på, at Deloitte er udpeget af 
Erhvervsstyrelsen til at gennemføre revisionen for alle projekter. Det er kun udgifter hertil, som kan konteres 
på denne konto. Deloittes priser oplyses på  www.regionalt.dk. 
 
I noten til kontoen beskrives: 
Det forventede antal revisioner. 
 
 
  

http://www.regionalt.dk/


 

 

Konto 360: Indtægter 
Kontoen anvendes til:  
Indtægter i forbindelse med projektets aktiviteter. 
 
Et projekts indtægter i projektperioden skal altid trækkes fra de støtteberettigede udgifter, før EU- tilskuddet 
kan beregnes. Det samme gælder, hvis projektet har opnået rabatter. 
 
Eksempler på indtægter kan være:  
Hvis der i forbindelse med projektet afholdes et arrangement/forløb, hvor der er betalende deltagere, som 
hverken kommer fra tilsagnsmodtager eller økonomiske partnere, er betalingen en indtægt. Læs mere om 
indtægter også efter projektperioden i støtteberettigelsesreglerne. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
De forventede indtægter, beregningsgrundlag og metode. 
 
 
  



 

 

Finansiering 
 

Konto 502: EU-tilskud 
Kontoen viser:  
Det automatisk beregnede EU-tilskud beregnet på baggrund af den anførte tilskudsprocent og de forventede 
samlede støtteberettigede udgifter.  
 
 

Konto 520: Kontante statslige tilskud 
Kontoen viser:  
Kontante tilskud, der kommer fra statslige midler. 
 
Eksempel:  
Kontante tilskud fra universiteter, ministerier / styrelser. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for finansieringen. 
 
 

Konto 521: Kontante regionale tilskud 
Kontoen viser:  
Kontante tilskud, der kommer fra regionen. 
 
Eksempel:  
Tilskud fra de regionale udviklingsmidler. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for finansieringen. 
 
 

Konto 522: Kontante kommunale tilskud 
Kontoen viser:  
Kontante tilskud, der kommer fra en kommune. 
 
Eksempel:  
En kommune giver et kontant bidrag til et projekt. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for finansieringen. 
 
 

Konto 523: Kontante private tilskud 
Kontoen viser:  
Kontante tilskud, der kommer fra en privat virksomhed. 
 
Eksempel:  
Kontante tilskud fra en privat virksomhed eller en fond. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for finansieringen. 
 
 



 

 

Konto 524: Kontante tilskud fra offentlig lignende 
Kontoen viser:  
Kontante tilskud, der kommer fra offentligt lignende institutioner, fonde mv. 
 
Eksempel:  
Kontante tilskud fra offentligt lignende institution / organisation. 
 
I noten til kontoen beskrives:  
Baggrunden for finansieringen. 
 
 

Konto 525: Kontante statslige tilskud fra Erhvervsstyrelsen 
Kontoen viser:  
Kontante tilskud, der kommer fra Erhvervsstyrelsen 
 
Eksempel:  
Andre kontante tilskud fra Erhvervsstyrelsen end EU-tilskuddet 
 
I noten til kontoen beskrives: 
 Baggrunden for finansieringen. 
 
 

Konto 531-535: Egenfinansieringen 
Kontoen viser:  
Projektets egenfinansiering. Egenfinansieringen er de udgifter, som tilsagnsmodtager og økonomiske part-
nere selv finansierer. Beløbet kan både bestå af kontanter og selvfinansierede timer. 
 
Af denne konto fremgår således den samlede nødvendige egenfinansiering, for at projektets samlede udgifter 
er fuldt finansierede. Størrelsen af den samlede nødvendige egenfinansiering beregnes automatisk på bag-
grund af de tidligere anførte udgifts- / finansieringsposter. 
 
Ved angivelse af egenfinansieringen skal der skelnes mellem statslig, regional, kommunal, privat og offentlig 
lignende egenfinansiering, afhængigt af om tilsagnsmodtager og økonomiske partnere er statslige, regionale, 
kommunale, private eller offentligt lignende. 
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