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EU Reglerne I
Helt generelt :

Alle projekt aktiviteter skal være forenelige med: 
Traktater, f.eks. Statsstøtte-reglerne i Artikel 107-109 i 
Lissabon Traktaten
Forordninger  
Direktiver
Afgørelser fra den Europæiske Kommission

Alle nationale regler og alle program-specifikke regler 
skal være forenelige med EU reglerne



EU Reglerne II

Vigtigste forordninger for dette EU program:

•Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden  

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (Særfordning)

• Kommssionens forordning (EF) nr. 1828/2006 om gennemførelsesbestemmelser 
til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006



EU Reglerne III
Eksempel på udgifters støtteberettigelse, jf. artikel 56 i general-
forordningen
Stk.1 Udgifter....er berettigede til bidrag fra fondene, hvis de rent 
faktisk er afholdt mellem datoen for de operationelle programmers 
forelæggelse for Kommissionen...og den 31. december 2015. 
Operationer må ikke være afsluttet før støtteberettigelsens 
begyndelsesdato. 
Stk. 2:...naturalydelser, afskrivningsomkostninger og 
generalomkostninger behandles som udgifter, som modtagerne har 
betalt i forbindelse med gennemførelsen af operationerne.... 
Stk. 4. Reglerne om udgifters støtteberettigelse fastsættes på
nationalt niveau, jf. dog undtagelsen i særforordningerne om de 
enkelte fonde. De gælder for samtlige udgifter, der anmeldes under 
det operationelle program.



EU Reglerne IV
Særforordning No. 1080/2006
Artikel 7
Støtteberettigede udgifter
1. Følgende udgifter er ikke berettiget til støtte fra EFRU:
a) renter af gæld
b) køb af jord for et beløb, der overstiger 10 % af de samlede 
støtteberettigede udgifter til den pågældende operation. I ganske 
særlige og behørigt begrundede tilfælde kan 
forvaltningsmyndigheden tillade en højere procentandel i forbindelse 
med foranstaltninger, der vedrører miljøbevaring
c) afvikling af atomkraftværker
d) refundérbar moms.



EU Reglerne V
Særforordning No. 1080/2006
Artikel 13
Regler om udgifters støtteberettigelse
De relevante nationale bestemmelser, som de deltagende 
medlemsstater har fastsat i et operationelt program under målet om 
europæisk territorialt samarbejde, finder anvendelse ved 
fastlæggelsen af udgifters støtteberettigelse, undtagen når der er 
fastsat fællesskabsbestemmelser.
Når artikel 7 indeholder forskellige bestemmelser om udgifters 
støtteberettigelse i forskellige medlemsstater, som deltager i et 
operationelt program under målet om europæisk territorialt 
samarbejde, finder de mest omfattende regler om støtteberettigelse 
anvendelse på hele programområdet.



Program reglerne og udgifters 
støtteberettigelse (I)

Operational Programme, f.eks. 20 % og 10 % 
reglerne i afsnit 5.2.3.3
Programmets Fact Sheets:

Fælles regler for hele program-området, inklusiv DK, 
som er vedtaget af Overvågningsudvalget
Ændringer af reglerne skal godkendes af 
Overvågningsudvalget



Program reglerne og udgifters 
støtteberettigelse (II)

Fact Sheet nr. 2: Støtteberettigede udgifter
Kun faktiske afholdte og betalte udgifter er 
støtteberettigede 
Kun udgifter, der knytter sig til aktiviteter beskrevet i 
ansøgningen, er støtteberettigede.
Kun udgifter, der knytter sig til det godkendte budget, 
er støtteberettigede



Program reglerne og udgifters 
støtteberettigelse (III)

Fact Sheet nr. 2: Støtteberettigede udgifter 
(eksempler)

Eksterne udgifter 
Løn-omkostninger, herunder frivilligt arbejde
Overhead (general omkostninger)
Kontrol omkostninger
Transaktions-gebyrer
Ikke refunderbar moms
Anskaffelser af IT og øvrigt udstyr
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