
 

 
Invitation til 1. niveau kontrol seminar 

 
Sted: Hotel Scandic Odense 

Torsdag den 30. maj 2013 
 

Kære danske projektdeltager og tilsynsførende i  
Interreg IVB Nordsø-programmet og Interreg IVB Østersøprogrammet! 

 
Erhvervsstyrelsen samt sekretariaterne fra Nordsøprogrammet og Østersøprogrammet inviterer til 
et seminar om 1.niveau kontrol på Hotel Scandic Odense, torsdag den 30. maj fra kl. 9-17. 
Seminaret henvender sig til de projekter, der endnu ikke har afleveret deres slutrapport. Eftersom 
der vil være repræsentanter fra begge sekretariater, vil nogle af dagens oplæg foregå på engelsk.    
 
Reglerne og procedurerne for 1. niveau kontrollen af projektpartnere kan synes komplekse. 
Kompleksiteten skyldes blandt andet, at projekter skal gennemføres i overensstemmelse med 
diverse EU-forordninger, nationale regler samt programmernes specifikke regler. 
Kommissionens øgede brug af interruptions ved selv små overskridelser af det accepterede 
fejlniveau understreger yderligere nødvendigheden af et øget fokus på at undgå fejl.  
 
Erfaringer fra udlandet har vist at 1. niveau seminarer er et rigtig godt redskab til at håndtere de 
mange spørgsmål og tvivlstilfælde, som naturligt opstår i det daglige arbejde, og vi vil derfor gerne 
gennemgøre et lignende seminar i Danmark.  
 
Der vil på seminaret være oplæg fra Erhvervsstyrelsen, revisionsmyndigheden samt 
programsekretariaterne fra både Nordsø og Østersø, hvor vi ved fælles hjælp håber at kunne 
skabe en bedre fælles forståelse af de mange problematikker, som vi hver især står overfor i vores 
daglige arbejde.  
 
Vi kan naturligvis ikke dække alle områder og vil derfor fokusere på de problemstillinger, som har 
vist sig mest presserende, og hvor de fleste fejl opstår. Vi vil meget gerne modtage input og 
spørgsmål fra jer, så vi kan danne os et indtryk af, ”hvor skoen trykker”, og målrette vores oplæg til 
den virkelighed, som I står i til daglig. Vi vil derfor bede om, at I i kommentarfeltet i tilmeldingen 
skriver hvilke emner, I ønsker vi tager fat i på seminaret, så vil vi gøre, hvad vi kan for at inddrage 
det i dagens program.  
 
Efter seminaret vil de anvendte præsentationer samt vigtigste punkter fra seminarets diskussioner 
og konklusioner blive sendt rundt – også til de af jer, der ikke har mulighed for at deltage i 
seminaret.   
 
Tilmeldingen foregår online: http://northsearegion.eu/ivb/events/one/&tid=86 
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 14. maj 
 
 
Vi glæder os til at se jer. 


