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Vejledning om opfyldelse af oplysningspligt over for økonomiske partnere i projekter under
Regionalfonden, Socialfonden Plus og visse projekter under Fonden for Retfærdig Omstilling
For projekter under Regionalfonden, Socialfonden Plus og visse projekter under Fonden for Retfærdig
Omstilling er der krav om, at alle økonomiske partnere skal oplyses om de rettigheder og pligter, som følger
med, når denne vælger at indgå i et projekt som økonomisk partner. Det betyder, at tilsagnsmodtager for et
projekt, i forbindelse med projektgennemførelsen, skal sikre, at den/de tegningsberettigede for de
økonomiske partnere oplyses herom.
I forbindelse med deltagelse som økonomisk partner skal det sikres, at denne er indforstået med:
•
•
•
•
•
•

at dennes udgifter indgår i et regnskab til Erhvervsstyrelsen
at udgifterne udløser EU-støtte
at EU-støtten udbetales til operatøren/tilsagnsmodtager
at virksomhedens navn kan fremgå af projektdatabasen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside for EUprogrammer.
at oplysninger om virksomhedens deltagelse i projektet samt dokumentation for udgifterne kan blive
videregivet til de kontrolinstanser, der måtte efterspørge materialet
at denne, hvis der er behov herfor, skal stå til rådighed for at dokumentere rigtigheden af
udgiften/den anvendte tid.

Endvidere sikres opfyldelse af forpligtelsen til at underrette støttemodtagerne om, at oplysninger om
støttemodtagere offentliggøres1. Endelig har kravet baggrund i retssikkerheden overfor såvel den
økonomiske partner som tilsagnsmodtager og Erhvervsstyrelsen.
Tilsagnsmodtager har metodefrihed i forhold til, hvordan denne ønsker at opfylde kravet om oplysning over
for de økonomiske partnere, men tilsagnsmodtager skal over for Erhvervsstyrelsen kunne dokumentere, at
de økonomiske partnere har modtaget de nødvendige oplysninger.
Tilsagnsmodtager skal sikre, at økonomiske partnere har haft mulighed for at gøre indsigelser mod at indgå i
projektet, før oplysninger/dokumentation indsendes til Erhvervsstyrelsen. Dvs. at en økonomisk partners
oplysninger ikke må afrapporteres/indsendes til erhvervsstyrelsen, før der er gået minimum 14 dage, fra
oplysningerne er fremsendt til den/de tegningsberettigede for den økonomiske partner. I praksis betyder
det, at den økonomiske partner ikke må oprettes i PRV, før de 14 dage er gået. Det betyder ikke, at denne
ikke kan deltage i projektet, før de 14 dage er gået, men tilsagnsmodtager risikerer, at den økonomiske

1 Jf. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske

Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den
Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og
Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik artikel 49,
stk. 5.

partner trækker sin deltagelse tilbage, hvorefter dennes deltagelse og udgifter ikke kan indgå i projektets
indikatorer og økonomi.
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til de informationer, der som minimum skal oplyses.
Nedenfor følger en række forslag til, hvordan tilsagnsmodtager kan tilrettelægge oplysningspligten.
Eksemplerne er ikke udtømmende, ligesom der kan benyttes forskellige metoder over for de enkelte
økonomiske partnere i projektet.
1. Underskrevet erklæring
Tilsagnsmodtager kan vælge, at den/de tegningsberettigede for den økonomiske partner skal
underskrive en partnererklæring, hvorved denne erklærer sig på at være indforstået med de
rettigheder og pligter, som følger af at være økonomisk partner. Erhvervsstyrelsen stiller en skabelon
herfor til rådighed. Hvis der benyttes en underskrevet partnererklæring, gælder indsigelsesperioden
på 14 dage ikke.
Det er tilsagnsmodtager, der bærer ansvaret for, at erklæringen er underskrevet af den/de
tegningsberettigede for den økonomiske partner, og at registrering i PRV ikke påbegyndes før
erklæringen er underskrevet.
Tilsagnsmodtager kan i den forbindelse sammenlægge partnererklæringen med de øvrige
dokumenter, som skal underskrives af den økonomiske partner. Fx kan partnererklæringen og de
minimis erklæringen samles til én erklæring, hvorved den/de tegningsberettigede kun skal
underskrive én samlet erklæring. Bemærk, at de minimis erklæringen skal underskrives, og ikke kan
erstattes med en oplysningspligt. Derfor kan det medføre dobbeltadministration for
tilsagnsmodtager både at udsende en oplysningspligt, for derefter at bede om en underskrevet de
minimis erklæring. Ved at samle de to erklæringer i én mindskes administrationen.
2. Fremsende oplysningerne til virksomhedens tegningsberettigede pr. mail
Tilsagnsmodtager kan vælge at fremsende oplysningerne til den økonomiske partners
hovedpostkasse eller direkte til den/de tegningsberettigede pr. mail. Hvis denne metode benyttes,
skal den/de tegningsberettigede angives som att., og det skal fremgå, at der er en indsigelsesperiode
på 14 dage. Erhvervsstyrelsen stiller en skabelon herfor til rådighed.
Det er tilsagnsmodtager, der bærer ansvaret for, at oplysningerne sendes til den økonomiske
partners hovedpostkasse eller den/de tegningsberettigedes mail, og at indsigelsesperioden
overholdes, før der påbegyndes registreringer i PRV, samt at en eventuel indsigelse respekteres.
Tilsagnsmodtager kan vælge at anmode den/de tegningsberettigede om bekræftelse pr. mail,
hvorved indsigelsesperioden ophører ved bekræftelse.
3. Fremsende oplysningerne til virksomhedens E-Boks
Tilsagnsmodtager kan vælge at fremsende oplysningerne til den økonomiske partners E-Boks.
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Hvis denne metode benyttes, skal den/de tegningsberettigede angives som att., og det skal fremgå,
at der er en indsigelsesperiode på 14 dage. Erhvervsstyrelsen stiller en skabelon herfor til rådighed.
Det er tilsagnsmodtager, der bærer ansvaret for, at oplysningerne sendes til den økonomiske
partners E-Boks, og at indsigelsesperioden overholdes, før der påbegyndes registreringer i PRV, samt
at en eventuel indsigelse respekteres.
Tilsagnsmodtager kan vælge at anmode den/de tegningsberettigede om bekræftelse pr. mail,
hvorved indsigelsesperioden ophører ved bekræftelse.
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