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Vejledning vedrørende sandsynliggørelse af 18 % standardsats
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af en intern revision vedrørende brugen af
18 % standardsats indført et sandsynliggørelsesprincip for ansøgere, som ønsker at gøre brug af 18 % standardsatsreglen. Princippet er, at også de udgifter, som afholdes under 18 %-kontoen, skal være i overensstemmelse med de
generelle principper i støtteberettigelsesreglerne om eksempelvis additionalitet, sparsommelighed og projektrelevans. Derfor beder vi nu ansøgere om at
redegøre for de projektrelevante udgifter, som de påtænker, skal dækkes af
de 18 %.
Det betyder, at alle ansøgere på ansøgningstidspunktet skal sandsynliggøre, at
de vil have udgifter svarende til de 18 %. Hvis projektet ikke kan sandsynliggøre udgifterne under 18 % standardsatsen, vil reglen om 18 % tillægget ikke
kunne tages i anvendelse. Du skal s a m t i d i g t være opmærksom på, at hvis
du vil søge EU-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 ligeledes ikke beregnes et tillæg.
Det er fortsat ikke et krav, at 18 %-udgifterne skal dokumenteres med udgiftsbilag. Der er stadig tale om udokumenterede udgifter. Vi skal derfor heller
ikke fremover se udgiftsbilagene for de udgifter, der konteres på 18 %kontoen. Men inden vi kan udstede en kontrakt, skal vi foretage en vurdering
af, hvorvidt det er sandsynligt, at projekterne har udgifter svarende til 18 % af
udgifterne til løn til projektarbejde, ekstern konsulentbistand og revision.
Sandsynliggørelse af 18 % standardsats
Udgifterne som kan medtages i sandsynliggørelsen er:


Indirekte omkostninger, dvs. de omkostninger, hvor det ikke er muligt at henføre den totale udgift til projektet, men hvor dele af udgiften også anvendes i den normale drift. Udgifterne kan opgøres ved
hjælp af en begrundet fordelingsnøgle, hvor dokumenterede udgifter
til aktiviteter i projektet fordeles i forhold til aktiviteter, som ikke
vedrører projektet. Indirekte omkostninger, som kan medtages i
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sandsynliggørelsen, er:
 Husleje, el, vand, varme,
 Kontorartikler,
 Telefon, internet, rengøring, pedel/vicevært,
 Reception,
 Reparation og vedligehold,
 It-service.




Annoncering. Udgifter i forbindelse med annoncering/information af
projektets aktiviteter og resultater. Det kan fx være annonceringsudgifter i medier og trykkeriudgifter til publikationer om projektet.
Rejser, kost og logi. Udgifter til transport, bespisning og overnatning i
forbindelse med projektrelevante aktiviteter.




Fortæring.
Afskrivninger.
Afskrivningsudgifter
i
projektet
software/hardware/materiel. Afskrivninger på bygninger er ikke støtteberettigede.1



Leje/leasing. Udgifter til driftsmæssig leje og operationel leasing, der
er nødvendige for projektets gennemførelse.



Materialer og forbrugsartikler. Udgifter til småanskaffelser, der er
nødvendige for en tilfredsstilende gennemførelse af projektet.



Ikke-refundérbar moms. Projektets momsudgifter. Alene moms, som
ikke kan refunderes af SKAT, kan medtages.



Bankudgifter, andre finansielle udgifter. Der kan kun medtages bankudgifter og finansielle udgifter, der er direkte knyttet til projektet,
dog ikke renter af gæld.
Forsikringer. Der kan kun medtages udgifter til forsikringer, som er
betinget af projektet, men ikke forsikringer som støttemodtager i
forvejen skal have i forbindelse med den ordinære drift.
Taxameter. Taxametertilskud anvendt i projektet, beregnet ud fra
antal deltageruger og taxametertakst. Taxametertilskud er kun støtteberettiget i forbindelse med medtagelse af udgifter til deltagerløn,
eller deltagerunderhold.





Udgifterne, som medregnes i sandsynliggørelsen, skal være projektrelevante –
dvs. vedrøre projektets gennemførelse og ikke almindelige driftsudgifter.
Sandsynliggørelsen kan heller ikke indeholde ikke- specificerede udgifter og
øvrige diverse poster. Endvidere skal de almindelige principper om økonomisk
sparsommelighed iagttages. Sandsynliggørelsen skal underbygges med beregningsforudsætninger (tal), og der skal ved beregningen henvises til projektets
aktiviteter som beskrevet i ansøgningen.
1

Bemærk, at udgifter til køb af maskiner, inventar, køretøjer og udstyr ikke er støtteberettigede under Socialfonden.
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Eksempler:
 I et projekt skal der afholdes en række workshops. Her kan sandsynliggørelsen indeholde udgifter til fx fortæring til de enkelte
workshops. Beregningsforudsætningerne kunne her eksempelvis
tage udgangspunkt i antal forventede deltagere ganget med en realistisk pris for fortæring pr deltager.
 Et projekt skal rekruttere et vist antal virksomheder til projektet. I
den forbindelse regner man med at indrykke en annonce i avisen.
Udgiften til dette kan indgå i sandsynliggørelsen. Beregningsforudsætningen kunne eksempelvis her baseres på tidligere erfaringer etc.
Med andre ord skal sandsynliggørelsen være baseret på de udgiftstyper, som
indgår i 18 %-tillægget, være tilstrækkeligt underbygget, og kun indeholde
projektrelevante udgifter. Beregningsforudsætningerne skal være realistiske.
Det er eksempelvis ikke umiddelbart realistisk, hvis der medtages ”store” udgifter til fx husleje, el, vand og varme, hvis projektet i øvrigt kun indeholder få
interne løntimer til projektarbejde.
Beregningsprincip for 18 % standardsats
For regionalfondsprojekter beregnes tillægget på 18 % 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 et tillæg til projektet af disse udgifter.
For socialfondsprojekter beregnes tillægget på 18 % automatisk af følgende
udgifter:




Løn til projektarbejde,
Ekstern konsulentbistand, herunder licens for adgang til FabLabs og
Revision.
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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 et tillæg til projektet af disse udgifter.
Uanset hvilken fond, du søger EU-medfinansiering fra, kan det automatisk beregnede tillæg maksimalt udgøre 6.300.000 kr.
Tillægget skal bruges til dækning af de udgiftstyper, som indgår i sandsynliggørelsen. Det vil sige: husleje, el, vand, varme, kontorartikler, porto, telefon, internet, rengøring, pedel/vicevært, reception, reparation og vedligehold, itservice, annoncering, rejser, kost, logi, fortæring, afskrivninger, leje/leasing,
materialer og forbrugsartikler, ikke-refundérbar moms, bankudgifter, andre finansielle udgifter, forsikringer og taxameter.
Disse udgifter kan derfor ikke medtages i regnskabet over projektets støtteberettigede udgifter.

