
 

 
 

 
 

 Bolig- og Planstyrelsen 

Sagsbehandler: Christian Kliving 

J. nr.: MLGP-R-22-2782 

CVR-/CPR-nr.: 31970679 

 

26. september 2022 

 

Du får tilsagn om støtte til projektet Multipladsen - et aktivt og uformelt 

mødested 
 

Bolig- og Planstyrelsen har besluttet at give tilsagn om tilskud til projektet, der er beskrevet i ansøgning af 25. april 

2022 og indstillet af LAG Haderslev-Tønder den 13. juni 2022. Vi har været i kontakt om supplerende oplysninger til 

ansøgningen d. 15. september 2022. 

 

Tilsagnet er på 187.281,25 kr., og projektperioden er 1. marts 2023 – 1. marts 2024. I bilag 1 kan du se det budget, vi 

har godkendt for dit projekt. 

 
Bolig- og Planstyrelsen har besluttet at give tilsagn om tilskud til projektet, der er beskrevet i ansøgning af 25. april 

2022 og indstillet af LAG Haderslev-Tønder den 13. juni 2022. Vi har været i kontakt om supplerende oplysninger til 

ansøgningen d. 15. september 2022. 

 

Tilsagnet er på 187.500,00 kr., og projektperioden er 1. marts 2023 – 1. marts 2024. I bilag 1 kan du se det budget, vi 

har godkendt for dit projekt. 

 
Tilsagnsbeløbet svarer til 50 % af tilsagnsgrundlaget.  

 

Tilskudsprocenten er styrende for udbetalingen af tilskuddet, og tilskuddet kan aldrig overstige tilsagnsbeløbet. 

 

Tilsagnet om tilskud er givet i henhold til § 8, i tilskudsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2509 af 8. december 

2021). Tilsagnet gives under ordningen: Forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne. 

 

Du kan læse mere om nogle af reglerne i tilskudsbekendtgørelsen i bilag 3 til dette brev. Hele bekendtgørelsen findes 

på www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2509 .  

 

Du har søgt om tilsagn om tilskud på i alt 187.500 kr. Vi har dog på baggrund af en konkret vurdering nedsat tilsagnet 

om tilskud til 187.281,25 kr. I bilag 1 kan du læse mere om begrundelsen for, at vi har nedsat beløbet. 

 

Det er vigtigt, at du overholder alle betingelser for tilsagnet om tilskud 

Tilsagnet er dette brev, der indeholder oplysning om tilskud og vilkår i bilag 2. Det godkendte budget fremgår af bilag 

1.  

 

Du skal overholde de betingelser, som fremgår af bilag 2 til dette brev. Desuden skal du overholde de betingelser, som 

er fastsat i tilskudsbekendtgørelsen og i Vejledning til projekter med LAG tilskud. Vejledningen kan du finde på vores 

hjemmeside www.livogland.dk.  

Du skal være opmærksom på, at dit tilskud helt eller delvist vil bortfalde, hvis du ikke overholder samtlige betingelser.  

 

Du bør løbende holde dig opdateret via hjemmesiden www.livogland.dk. 

Visby Lokalråd 

c/o Else Jespersen 

Visby 

Høybergvej 33 

6261 Bredebro 
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Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, som er anført øverst i brevet. Du skal være opmærksom på, 

at du kun kan få tilskud til godkendte udgifter, som er faktureret i projektperioden og betalt inden fristen for at ind-

sende din anmodning om udbetaling af tilskuddet. 

For at få udbetalt tilskuddet skal du senest to måneder efter projektperiodens udløb ansøge om at få udbetalt tilskud-

det. Ansøgning om udbetaling skal sendes til din lokale LAG-bestyrelse via IT-systemet PROMIS. Hvis du ikke over-

holder fristen, vil tilsagnet bortfalde. 

 

Klagevejledning 

Hvis du som tilsagnshaver ikke gør indsigelse, har du accepteret hele tilsagnet og alle vilkårene. Hvis du har indsigel-

ser mod tilsagnet, skal du sende dem til Bolig- og Planstyrelsen på lagtilskud@bpst.dk senest fire uger, fra du har 

modtaget dette tilsagnsbrev. 

Denne afgørelse er endelig og kan ikke påklages for anden administrativ myndighed. Det fremgår af bekendtgørelse 

nr. 331 af 22. februar 2021, §9. Afgørelser truffet af lokale aktionsgrupper om at indstille eller ikke indstille ansøgnin-

ger til tilsagn om tilskud kan påklages til Bolig- og Planstyrelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. §10.  

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål i forhold til dit tilsagn om tilskud, kan du kontakte koordinatoren i din lokale aktionsgruppe. 

Du finder kontaktoplysningerne på vores hjemmeside, www.livogland.dk.  

 

Held og lykke med projektet. 

 

Med venlig hilsen  

 

Christian Kliving 

Bolig- og Planstyrelsen 

 

 

 

Kopi til den lokale aktionsgruppe Haderslev-Tønder 
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BILAG 1 – GODKENDT BUDGET 
 
Bolig- og Planstyrelsen har godkendt følgende budget over projektets tilskudsberettigede udgifter: 

 

j.nr. MLGP-R-22-2782, ”Multipladsen - et aktivt og uformelt mødested”. 

 

Tilskuddet består af 100 % midler fra EU. 

 
 
Omkostningsart 
 

Tekst Ansøgt Tilsagns-grundlag 
Tilskuds 

% 
Tilsagn 

Frivilligt arbejde Belægning og beplantning 16.000,00 16.000,00 50,00 8.000,00 

Materialer, inventar, udstyr og maskiner Belægning og beplantning 49.000,00 49.000,00 50,00 24.500,00 

Anlægsarbejde 
Jordarbejde i forbindelse med multi-
bane. 

310.000,00 309.562,50 50,00 154.781,25 

I alt inkl. moms  375.000,00 374.562,50 50,00 187.281,25 

 
Bolig- og Planstyrelsen har omplaceret udgiften beplantning og belægning fra omkostningsarten anlægsarbejder til omkostningsarten materialer, inventar, udstyr og maski-

ner. 

 
For at få udbetalt tilskud til dit projekt, skal du dokumentere, at budgettet er overholdt inden for hver enkelt omkostningsart.  

Hvis du i løbet af projektperioden ønsker at ændre fordelingen af udgifter mellem de enkelte omkostningsarter i budgettet, skal du være opmærksom på, at det kan kræve for-

udgående godkendelse fra din lokale aktionsgruppe og Bolig- og Planstyrelsen:  

 Ændringer skal godkendes af din lokale aktionsgruppe og Bolig- og Planstyrelsen, hvis ændringen vedrører udgifter, som enkeltvis eller tilsammen udgør mere end 10 % af 

det beløb, du har fået tilsagn om tilskud til. Ændringerne skal være godkendt, inden du kan afholde udgiften. 

 

Læs mere om budgetændringer i Vejledning til projekter med LAG tilskud, afsnit 10.5. 

 

Begrundelser for ændring eller bortfald af udgiftsposter 

 
Vi har på udgiftsposten dræning, jordarbejde, stabilbund, muldjord, såning alene medtaget beløb, som svarer til det billigste tilbud. Det er vores vurdering, at det billigste 

tilbud, du har indsendt, dokumenterer en rimelig pris for den pågældende udgift, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 18, nr. 1, og artikel 48, stk. 2, litra e, i Kommissionens gen-

nemførelsesforordning (EU) 809/2014. Du må gerne vælge et dyrere tilbud, men vi giver kun tilskud til det billigste. 



 

 

 
 

BILAG 2 – VILKÅR FOR AT FÅ TILSAGN OM TILSKUD OG FOR UDBETALING 

AF TILSKUD  
 

Dette bilag er inddelt i fem afsnit: 

 

1. Betingelser for at få tilskud - særlige vilkår for dette projekt  

2. Dine pligter, når du har fået tilsagn om tilskud 

3. Dine pligter, hvis du ønsker at ændre projektet 

4. Dine pligter, når du anmoder om udbetaling  

5. Dine pligter, når projektet er afsluttet. 

 

1  Betingelser for at få tilskud – særlige vilkår for dette projekt 

1.1  Frivilligt arbejde 

Du får tilsagn om tilskud til frivilligt arbejde. Du skal derfor være opmærksom på, at der gælder nogle særlige krav for 

at udbetalt tilskud til frivilligt arbejde. 

 

Når du søger om at få udbetalt tilskuddet, skal du derfor indsende timeregnskab på alle der udfører frivilligt arbejde på 

projektet. På vores hjemmeside, www.livogland.dk findes en skabelon til timeregnskabet.  

 

Timeregnskaber skal være udfyldt med følgende:  

 Titlen på projektet 

 Navnet på den, der udfører frivilligt arbejde  

 Dato for udførelse af det frivillige arbejde 

 Antal timer for det frivillige arbejde 

 Hvilket arbejde og hvilke arbejdsopgaver, der er blevet udført 

 Dato og underskrift fra den, der udfører frivilligt arbejde 

 Dato og underskrift fra tilsagnshaver 

 

Du skal sikre, at timeregnskaber er udfyldt korrekt. Ellers får du ikke udbetalt tilskud til de frivilliges arbejde. 

 

Frivilligt arbejde har normalt karakter af praktisk arbejde og træder derfor normalt i stedet for arbejdskraft, der kan 

købes. Frivilligt arbejde er tilskudsberettiget med 100 kr. pr. time, og kan max udgøre 50 % af de godkendte, støttebe-

rettigede udgifter. Personer, der varetager frivilligt arbejde kan ikke også udføre lønnet arbejde i samme projekt. 

 

Mødeaktiviteter kan højst udgøre 20 % af det samlede tidsforbrug af frivilligt arbejde. Deltagelse på kursus, fester mv. 

anses ikke for at være frivilligt arbejde. Der gives ikke tilskud til frivilliges transportudgifter. 

 

1.2  Offentlig medfinansiering 

Du har oplyst, at du modtager tilskud fra andre offentlige myndigheder, eller at du har ansøgt om tilskud fra andre 

offentlige myndigheder.  

 

Når du søger om at få udbetalt tilskuddet, skal du derfor indsende følgende dokumentation for den anden offentlige 

medfinansiering:  

 Kopi af tilsagnet fra den anden offentlige myndighed 

 Kopi af bankkontoudtog, som viser, at du har modtaget beløbet fra den anden offentlige myndighed. 

   

Vi udbetaler ikke tilskud før vi har dokumentation for, at du har modtaget den anden offentlige medfinansiering. Det 

skyldes, at vi skal sikre, at dit projekt ikke bliver overfinansieret. 

 

1.3  Leje af lokaler og jord 

Du har oplyst, at projektet skal gennemføres på en grund hvor du har en brugsaftale med råderet.  

http://www.livogland.dk/
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Når du søger om at få udbetalt tilskuddet, skal du derfor indsende en kopi af aftalen om brugsret.  

 

Det er vigtigt, at aftalen er gældende i projektperioden og hele opretholdelsesperioden. Det vil sige fra den dato, hvor 

projektperioden starter og indtil fem år efter, at du har fået udbetalt dit tilskud.  

 

Hvis aftalen opsiges eller på anden måde ophører inden opretholdelsesperioden udløber, vil dit tilskud bortfalde 

medmindre du kan overdrage eller flytte projektet. Du kan læse mere om overdragelse af projekter i Vejledning i LAG 

tilskud, afsnit 10.3. 

 

1.4  Skiltning i publikationer og på hjemmesider 

Du skal informere om, at projektet har fået tilskud. Derfor skal hjemmesider, publikationer, annoncer og lignende, der 

får tilskud fra projektet, eller er en del af projektet, indeholde følgende:  

 

 Den Europæiske Unions logo (EU-flag) 

 EU-Logo for LEADER 

 Denne tekst: ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrik-

terne”.  

 

På publikationer som f.eks. brochurer, foldere, nyhedsbreve, plakater, flyers eller lignende skal EU logo og teksten 

placeres på forsiden eller på bagsiden.  

 

På websider og andet elektronisk informationsmateriale, der er til erhvervsmæssigt brug, skal der yderligere indsættes 

link til Kommissionen. På hjemmesider skal titlen på projektet fremgå sammen med en kort beskrivelse af projektets 

formål. Der er ikke krav om, at oplysningerne skal være trykt i en bestemt fontstørrelse. 

 

Informationen skal ligge på hjemmesiden fra det tidspunkt, hvor projektet omtales på hjemmesiden, og frem til du har 

fået hele tilskuddet udbetalt. Der skal indsendes dokumentation, hvor korrekt logo og tekst kan ses, senest ved an-

modning om udbetaling. 

 

Tekst, logo og link til Kommissionen finder du på www.livogland.dk 

 

1.5  Brug af dine oplysninger 

De oplysninger, du har opgivet i ansøgningsmaterialet, bruger Bolig- og Planstyrelsen til sagsbehandling, administra-

tion, udbetaling af tilskud og kontrol. Oplysningerne bliver behandlet efter reglerne i lov om behandling af personop-

lysninger. Vi eller andre kan også bruge oplysningerne til statistik, forskning, planlægning og evaluering. Endelig giver 

vi oplysningerne videre til Skattestyrelsen, EU-Kommissionen og revisionsorganer. 

 

2  Dine pligter som tilsagnshaver 

Vi har registreret dig som tilsagnshaver. Det betyder, at du skal gennemføre projektet. Alle fakturaer skal udstedes til 

dig som tilsagnshaver.  

 

Du har ansvaret for, at projektet gennemføres i overensstemmelse med det, der er oplyst i tilsagnet og eventuelt senere 

ændringer, som er godkendt af Bolig- og Planstyrelsen. Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, som 

fremgår af dette brev. 

 

Du kan kun få tilskud til godkendte udgifter, som er faktureret i projektperioden. Det vil sige, at datoen på fakturaen 

skal være inden for projektperioden. Fakturaen skal være betalt inden din frist for at indsende ansøgning om udbeta-

ling af tilskuddet. Det vil sige inden rettidig indsendelse af anmodning om slutudbetaling. 

 

Du skal overholde betingelserne i tilskudsbekendtgørelsen, ”Vejledning til projekter med LAG tilskud” og betingelser-

ne i dette tilsagn. 

 

http://www.livogland.dk/
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2.1  Bogføring af projektrelaterede udgifter og indtægter 

Alle projektrelaterede udgifter og indtægter skal enten bogføres med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på 

særskilte konti i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet.  

 

Alle fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne konto.  

 

2.2  Tilskuddet nedsættes, hvis parter i projektet er afhængige  

Bolig- og Planstyrelsen nedskriver udgifter til kostpris, hvis det konstateres, at der er sammenfaldende interesser mel-

lem leverandørerne indbyrdes, eller mellem dig som tilsagnshaver og leverandørerne. Det følger af princippet om 

armslængde. Princippet betyder, at prisen for en ydelse, som vi yder tilskud til, ikke må være påvirket af sammenfald 

af interesser mellem sælger og køber. Det vil sige, at udvekslingen af varer og tjenesteydelser skal ske på det frie mar-

ked. 

 

Sammenfald af interesser er fx, hvis to virksomheder har samme ejerkreds, den ene virksomhed har bestemmende 

indflydelse i den anden virksomhed eller hvis bestyrelsesmedlemmer i en virksomhed/forening også leverer ydelser til 

projektet. Sammenfaldende interesser vil også være, hvis der er familiemæssige relationer mellem parter eller fælles 

tilknytning til samme større organisatoriske enhed.  

 

Vi kan godt godkende en udgift som tilskudsberettiget, selv om vi har konstateret, at armslængdeprincippet skal finde 

anvendelse på udgiften. Men det støtteberettigede beløb kan kun udgøre kostprisen. Hvis du ikke kan dokumentere 

kostprisen i forhold til den konkrete udgift, nedskriver vi beløbet med 25%. Du kan læse mere om princippet om arms-

længde i Vejledning til projekter med LAG tilskud, afsnit 8.8. 

 

3  Vilkår for udbetaling  

3.1  Frist for at søge om udbetaling af tilskud 

Du skal senest 2 måneder efter projektets slutdato søge om at få udbetalt tilskuddet. Du skal sende ansøgningen om 

slutudbetaling til din lokale aktionsgruppe, som herefter vil sende den til Bolig- og Planstyrelsen til endelig godkendel-

se. Hvis ansøgningen ikke er modtaget hos den lokale aktionsgruppe inden for fristen, bortfalder tilsagnet. 

 

Du skal sende en slutrapport sammen med ansøgningen om slutudbetaling. Rapporten skal indeholde en redegørelse 

for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, og for projektets beregnede effekt.  

 

Ved ansøgning om udbetaling af tilskud skal du anvende PROMIS, som der er adgang til via hjemmesiden 

www.livogland.dk.  

 

3.2  Husk dokumentation for afholdte og betalte udgifter 

Vi udbetaler tilskud på baggrund af en komplet gennemgang af alle betalingsbilag for udgifter, du har afholdt i dit 

projekt. Det betyder, at du sammen med ansøgningen om udbetaling af tilskud skal sende en kopi af alle betalingsbi-

lag, fx fakturaer, kasseboner og rejsebilletter.  

 

Du skal også indsende dokumentation for, at udgifterne er betalt. Det kan fx være i form af et kontoudtog udstedt af 

din bank eller pengeinstitut eller udskrift fra netbank. Det er vigtigt, at betalingsdokumentationen indeholder speci-

fikke oplysninger om, hvilken faktura mv. der er betalt, og hvem der har modtaget betalingen, da den skal vise, at beta-

ling er sket til rette modtager.  

 

3.3  Hvornår skal udgifterne være afholdt og betalt? 

Vi udbetaler kun tilskud til udgifter, som er afholdt inden for projektperioden. En udgift er ”afholdt”, når der bliver 

udstedt en faktura. Fakturaens dato skal derfor ligge inden for projektperioden.  

 

Fakturaer, som er afholdt inden for projektperioden skal være betalt inden du søger om at få udbetalt tilskud. Du kan 

senest søge om at få udbetalt tilskud 2 måneder efter projektperiodens slutdato.  

 

http://www.livogland.dk/
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3.4  Indtægter i projektperioden  

Hvis dit projekt har indtægter i projektperioden, fx entreindtægter ved en begivenhed i forbindelse med projektet, skal 

du trække indtægterne fra de tilskudsberettigede udgifter, når du søger om at få udbetalt tilskud. 

 

Hvis du ikke selv har trukket indtægter fra de tilskudsberettigede udgifter i din ansøgning om udbetaling af tilskud, vil 

vi gøre det i forbindelse med vores behandling af din sag om udbetaling. Du kan risikere, at dit tilskud bliver yderligere 

nedsat, hvis du undlader at fratrække indtægterne. Du kan læse mere om sanktioner, når der anføres urigtige, forkerte 

eller mangelfulde oplysninger i ansøgningen om udbetaling af tilskud. 

 

3.5  Brugt udstyr 

Du skal indhente en tro- og loveerklæring fra sælgeren af det pågældende udstyr om, at der ikke inden for de seneste 7 

år, er givet EU- eller nationale tilskud til det pågældende udstyr. 

 

Hvis der købes brugt udstyr for op til 10.000 kr., er der ikke krav om en tro- og love erklæring. Det kan fx være indkøb 

i genbrugsforretninger. 

 

Du skal kunne dokumentere rimelige priser på udbetalingstidspunktet, hvis tilsagnet er baseret på dokumentation af 

rimelige ny-priser og udgiften til brugt udstyr overstiger 50.000 kr. ekskl. moms.  

 

3.6  Offentlige tilladelser 

Når du søger om at få udbetalt tilskuddet, er det dit ansvar som tilsagnshaver at indsende kopier af offentlige tilladel-

ser til os, som er nødvendige for at gennemføre eller opretholde projektet.  

 

Offentlige tilladelser er fx byggetilladelser, spildevandstilladelser, miljøgodkendelser eller fødevaregodkendelser jf. 

vejledning i LAG tilskud, afsnit 15.5  

 

Hvis du ikke indsender en kopi af offentlige tilladelser, som er nødvendige for at gennemføre og opretholde dit projekt, 

kan du ikke få tilskuddet udbetalt. 

 

4  Dine pligter som tilsagnshaver efter projektperiodens udløb  

4.1  Du skal opretholde produktive investeringer 

Du skal beholde de produktive investeringer, som der er givet tilskud til, i en periode på mindst fem år. Perioden reg-

nes fra den dato, hvor du får tilskuddet udbetalt. Hvis du ikke opretholder projektet i fem år, vil vi kræve, at du betaler 

tilskuddet tilbage. Tilbagebetalingen beregnes proportionalt i forhold til, hvor lang tid projektet har været opretholdt. 

Se også Vejledning om projekter med LAG tilskud, afsnit, 18.1. 

 

4.2  Du skal gemme alle dokumenter 

Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag, fx tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateria-

le, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, også tilbud der ikke blev benyttet. Materialet 

skal være tilgængeligt i mindst fem og et halvt år regnet fra datoen for den sidste udbetaling af tilskud. 

 

5  Tilsagnet kan bortfalde helt eller delvist 

Hvis vi træffer afgørelse om, at dit tilsagn bortfalder, kan du ikke få udbetalt tilskud. Hvis du har modtaget en rate, 

inden vi træffer afgørelse om, at dit tilsagn bortfalder, skal du tilbagebetale hele det beløb, du har modtaget i rate. 

 

Vi kan også træffe afgørelse om, at dit tilsagn bortfalder efter, du har modtaget slutudbetalingen af dit tilskud. Det 

betyder, at vi kan kræve det samlede beløb tilbagebetalt, som du har modtaget i tilskud. 

 

5.1  Du skal opfylde betingelserne for tilsagnet  

Hvis du ikke overholder betingelserne for at opnå tilsagn om tilskud, kan vi kræve tilskuddet tilbagebetalt. Vi har opli-

stet en række af de vigtigste betingelser i afsnit 1-4 og afsnit 6 i dette bilag. Men der kan også gælde andre betingelser, 
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som er relevante for dit projekt. Du kan se alle betingelser for tilskud i tilskudsbekendtgørelsen og Vejledning om pro-

jekter med LAG tilskud.  

 

5.2  Du skal give korrekte oplysninger til os 

Hvis du giver urigtige eller vildledende oplysninger til os eller fortier oplysninger for os, som har betydning for, om du 

kan få tilsagn om tilskud eller udbetalt tilskud, kan vi beslutte, at dit tilsagn skal bortfalde.  

 

5.3  Projektet skal gennemføres 

Hvis vi konstaterer, at du ikke har gennemført projektet i overensstemmelse med de oplysninger, du har givet i din 

ansøgning om tilsagn eller vi ikke på et senere tidspunkt har godkendt ændringerne, vil dit tilsagn bortfalde.  

 

Det er derfor vigtigt, at du kontakter din lokale aktionsgruppe, inden du ændrer i dit projekt. Aktionsgruppen kan vej-

lede dig om, hvorvidt ændringen kræver en godkendelse fra Bolig- og Planstyrelsen. 

 

Hvis du søger om at foretage en ændring af dit projekt, kan vi i mange tilfælde godkende ændringen. Du skal dog være 

opmærksom på, at vi ikke godkender ændringer med tilbagevirkende kraft. Hvis du foretager en ændring i projektet, 

som kræver tilladelse, uden forudgående godkendelse, kan vi beslutte, at dit tilsagn skal helt eller delvist bortfalde. 

 

5.4  Du skal samarbejde ved kontrol 

Hvis du søger om at få udbetalt tilskud på mindst 100.000 kr., skal din lokale aktionsgruppe besigtige projektet, inden 

aktionsgruppen kan sende din ansøgning om udbetaling videre til Bolig- og Planstyrelsen. Du skal derfor give den 

lokale aktionsgruppe adgang til projektet. 

 

Dit projekt kan desuden blive udtaget til en række forskellige kontroller både inden udbetaling af tilskud og i oprethol-

delsesperioden efter udbetaling af tilskuddet. Det kan både indebære fysiks kontrol, bilagskontrol og pligt til at frem-

sende redegørelser, supplerende materiale mv. Du er forpligtet til at give kontrolmyndigheden adgang til projektet, og 

udlevere alle bilag, mv., som myndigheden ønsker at se. Du er også forpligtet til at besvare myndighedernes spørgsmål 

og udlevere supplerende materiale vedrørende dit projekt. 

 

Hvis du undlader at samarbejde med aktionsgruppen, Bolig- og Planstyrelsen eller øvrige kontrolmyndigheder, kan vi 

beslutte, at dit tilsagn bortfalder og at du skal betale udbetalt tilskud tilbage. 

 

5.5  Hvis vi konstaterer fejl i forbindelse med kontrol 

Hvis vi i forbindelse med en kontrol af dit projekt konstaterer, at vi har udbetalt tilskud på forkert grundlag, kan vi 

efter en konkret vurdering kræve tilskuddet til de pågældende udgifter tilbagebetalt.  

 

5.6  Du skal skilte korrekt 

Hvis du ikke skilter korrekt med oplysninger om, at dit projekt får tilskud, kan du risikere at få udbetalt mindre i til-

skud. Tilskuddet nedsættes med 1%, dog højst 50.000 kr. hvis det ikke er muligt at rette fejlen. Se også Vejledning om 

projekter med LAG tilskud, afsnit, 13.4  

 

5.7  Tilskuddet bliver nedsat, hvis du søger om at få udbetalt for meget 

Det er vigtigt, at du kun søger om tilskud til udgifter, som er tilskudsberettigede. Hvis du søger om at få udbetalt mere 

i støtte, end du er berettiget til, kan du risikere, at dit tilskud nedsættes med et beløb, som svarer til forskellen mellem 

det beløb, du har søgt om at få udbetalt i tilskud, og det beløb, du er berettiget til. Se også Vejledning om projekter 

med LAG tilskud, afsnit 15.9 
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6  Regler, hvis du ønsker at ændre projektet 

6.1  Generelle regler om ændringer 

Hvis du ønsker at ændre projektet eller projektperioden skal du indsende en ansøgning til din lokale aktionsgruppe. 

Hvis bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe vurderer, at de kan godkende ændringen helt eller delvist, indstiller de 

ændringen til Bolig- og Planstyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Ændringer må igangsættes for egen regning 

og risiko, når ansøgning om ændring er modtaget hos den lokale aktionsgruppe, dvs. når ændringen er indsendt til 

aktionsgruppen i PROMIS. 

 

Hvis du er i tvivl om den ændring, du påtænker at gennemføre, kræver forudgående tilladelse, kan du kontakte din 

lokale aktionsgruppe 

 

6.2  Projektforlængelse 

Hvis du ønsker at forlænge projektperioden, skal du sende en ansøgning om projektforlængelse via IT-systemet PRO-

MIS til din lokale aktionsgruppe.  

 

Den lokale aktionsgruppe skal modtage ansøgningen om projektforlængelse senest en måned inden projektperioden 

udløber. Bestyrelsen i din lokale aktionsgruppe behandler din ansøgning. Hvis de beslutter at indstille ændringen, 

sendes din ansøgning videre til Bolig- og Planstyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.  

 

6.3  Budgetændring 

Hvis du ønsker at ændre i det samlede budget, fx fordi du ønsker at tilføje en ny omkostningsart eller ændre i fordelin-

gen mellem flere omkostningsarter, og ændringen udgør mere end 10 % eller indebærer at tilskudsprocenten skal for-

højes, skal du sende en ansøgning via IT-systemet PROMIS til din lokale aktionsgruppe.  

 

Bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe vurderer, om de kan godkende ændringen helt eller delvist. Hvis de beslutter at 

indstille ændringen, sendes din ansøgning videre til Bolig- og Planstyrelsen til endelig afgørelse. Ændringer i budgettet 

må igangsættes for egen regning og risiko, når ansøgning om ændring er modtaget hos den lokale aktionsgruppe, dvs. 

når ændringen er indsendt til aktionsgruppen i PROMIS. 

 

6.4  Overdragelse af projektet 

Hvis du som tilsagnshaver vil overdrage projektet til en anden, som skal indtræde i rettigheder og pligter i forhold til 

projektet, skal du forinden søge om overdragelse af projektet. Skema til overdragelse findes på www.livogland.dk og 

skal sendes via din lokale aktionsgruppe. 

 

Det er en betingelse for at få godkendt overdragelsen, at den nye tilsagnshaver opfylder vilkårene for tilsagn og derfor 

selvstændigt vil kunne få tilsagn og tilskud efter ordningen. Den nye tilsagnshaver skal derfor også udfylde en De mi-

nimis erklæring, hvis dette tilsagn er ydet som de minimis støtte. 

http://www.livogland.dk/
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BILAG 3 – RELEVANTE REGLER FOR DIT TILSKUD 
 

I dette bilag er gengivet nogle af de regler i tilskudsbekendtgørelsen og EU-forordninger, som er relevante for dit til-

skud. Du kan finde hele tilskudsbekendtgørelsen på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2509.  Forordnin-

gerne kan du finde på hjemmesiden eur-lex.europa.eu.  

 

Relevante regler i bekendtgørelse nr. 2509 af 8. december 2021 om tilskud til projekter i udpegede 

landdistrikter (LAG-områder)  

 

Betingelser for tilsagn om tilskud 

§ 9. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal sendes til den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gen-

nemføres. Ansøgningen skal ske digitalt på den måde, som angives på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside. 

   Stk. 2. Ansøgningen om tilsagn om tilskud skal indeholde følgende: 

1) Ansøgningsskema, som er udfyldt med de påkrævede oplysninger, herunder oplysninger om den, som ansø-

ger, projektbeskrivelse, projektets beliggenhed, overslag over udgiftsposter og samlet budget for det projekt, 

der søges tilskud til. 

2) Redegørelse for, hvordan projektet bidrager til opfyldelse af målsætningerne i den lokale aktionsgruppes god-

kendte udviklingsstrategi. 

3) Forretningsplan, hvis projektet vedrører etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder, 

jf. § 3 nr. 1.  

4) Samarbejdsaftaler og plan for samarbejdet, hvis der søges om tilsagn om tilskud til erhvervssamarbejde, jf. § 

3, nr. 2. 

5) Erklæring om tidligere modtaget de minimis-støtte, hvis projektet falder ind under statsstøttereglerne jf. §14, 

stk.1, nr. 4. 

 

§ 13. Det er en betingelse for, at en ansøgning kan indstilles til Bolig- og Planstyrelsen til tilsagn om tilskud, at  

1) projektet skal gennemføres i den lokale aktionsgruppes område, eller kommer aktionsgruppens område til go-

de, 

2) projektets formål er omfattet af § 2, nr. 1-2, og kan placeres inden for et af temaerne i § 3, nr. 1-3 eller § 4, nr. 

1-3, 

3) hvis projektet søges som et rammeprojekt efter § 2, nr. 2 og § 4, stk. 1-3, skal projektet have almennyttig ka-

rakter,  

4) det ansøgte projekt ligger inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi,  

5) projektet skal gennemføres af en virksomhed, fysisk person, forening eller myndighed omfattet af § 8, stk. 1-2, 

6) projektets samlede udgifter mindst udgør 100.000 kr., 

7) Ansøger har fremsendt materiale som kan anvendes til at dokumentere prisernes rimelighed på alle udgifter 

på 50.000 kr. eksklusiv moms og derover, jf. dog nr. 8, og 

8) hvis ansøger kan godtgøre, at der alene findes én leverandør af den konkrete vare eller tjenesteydelse, skal an-

søger alene fremsende et tilbud fra eneleverandøren.  

 

§ 14. Den lokale aktionsgruppes bestyrelse fastsætter inden for den afsatte bevillingsmæssige ramme for ansøgnings-

runden, jf. § 7, det tilskud, hver enkelt udvalgte ansøgning skal indstilles til. Ved fastsættelsen af tilskuddet gælder 

følgende 

1) tilskuddet til et projekt skal som minimum udgøre 50.000 kr., 

2) tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 % af de tilskudsberettigede udgifter, jf. dog nr. 3,  

3) tilskud til projekter som vedrører fødevareproduktion, kan maksimalt udgøre 40 % af de tilskudsberettigede 

udgifter og 

4) hvis tilskuddet skal ydes som de minimis-støtte, gælder betingelserne i Kommissionens Forordning (EU) 

1407/2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i Traktaten om Den Europæiske funktionsmåde på de minimis 

støtte. 

 

§ 18. Tilsagn om tilskud efter § 16 er betinget af følgende, jf. dog §§ 19-21:  

1) Ansøger har fremsendt materiale som kan anvendes til at dokumentere prisernes rimelighed på alle udgifter 

på 50.000 kr. eksklusiv moms og derover, jf. dog stk. 2. 

2) Projektet gennemføres af den fysiske eller juridiske person, som har søgt om tilskuddet, jf. dog § 23. 

3) Ansøger skal overholde EU’s udbudsregler, udbudslovens og tilbudslovens regler, hvis det er relevant for pro-

jektet. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2509
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4) Ansøger indestår for, at projektet er gennemført, at alle fakturaer er betalt, og slutrapport, jf. § 35, er indsendt 

til den lokale aktionsgruppe senest 2 måneder efter, projektperioden er udløbet. 

5) Ansøger skal informere offentligheden om, at tilskuddet ydes fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvik-

ling af Landdistrikterne, hvis det er relevant for projektet. Ansøger skal herunder sikre at informationen sker i 

overensstemmelse med bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 

2014 og bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/669.  

Stk. 2. Bolig- og Planstyrelsen kan dispensere fra kravet i stk. 1, nr. 1, , hvis der alene findes én leverandør af 

den konkrete vare eller tjenesteydelse.  

Stk. 3. Bolig- og Planstyrelsen kan i afgørelsen om tilsagn om tilskud fastsætte supplerende betingelser for til-

sagnet. 

 

Tilskudsberettigede projektudgifter 

§ 19. Bolig- og Planstyrelsen godkender i forbindelse med afgørelse om tilsagn om tilskud, jf. § 16, de tilskudsberetti-

gede udgifter i projektet.  

Stk. 2. Udgifter kan godkendes som tilskudsberettigede, hvis de er nødvendige for at gennemføre projektet og direkte 

relaterede til projektet, jf. dog § 23. Tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: 

1) Køb og leje af materialer, maskiner, udstyr. 

2) Leje af lokaler.  

3) Løn til medarbejdere ansat i projektet for en arbejdsindsats, som er direkte relateret til projektet. Lønudgiften 

kan indeholde op til 15 % overhead, jf. dog § 20. 

4) Rejseudgifter direkte relateret til projektet, når rejsen udføres af projektholder eller ansatte medarbejdere i 

projektet. Rejseudgiften skal være billigst muligt. Udgifter til transport i egen bil støttes med tilskud, som sva-

rer til kørselsgodtgørelse i henhold til statens laveste takst på tidspunktet for kørslen. 

5) Driftsudgifter, herunder husleje, hvis tilsagn om tilskud er meddelt i henhold til § 3, stk. 1, nr. 1. 

6) Immaterielle investeringer, herunder computersoftware, patentrettigheder, licenser, ophavsret og varemær-

ker. 

7) Bygge- og anlægsopgaver. 

8) Udgifter vedrørende forberedelse og fremme af samarbejde. 

9) Testaktiviteter m.v., der ligger forud for udviklingsaktiviteter. 

10) Udgifter til udvikling af nye maskiner, udstyr mv. 

11) Formidling af information, herunder reklame og markedsføring mv. 

12) Honorar for bistand fra ekstern konsulent under nr. 6-11, herunder honorarer til arkitekter, ingeniører og kon-

sulenter til rådgivning, gennemførelse af udbud, projektledelse, formidling mv. 

13) Andre omkostninger, som er af væsentlig betydning for gennemførelsen af projektet. 

Stk. 3. Bolig- og Planstyrelsen kan fastsætte standardomkostninger for tilskudsberettigede udgifter. 

 

Timepriser for projektansatte medarbejdere 

§ 20. Tilskudsberettigede lønudgifter, jf. § 19, stk. 2, nr. 3, kan godkendes inden for følgende kategorier: 

1) Almindeligt kontor- og servicearbejde kan godkendes som en tilskudsberettiget udgift med maksimal timepris 

på 292 kr./timen. 

2) Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau for teknisk arbejde inden for videnskab i ingeniørvirksom-

hed, skibs- og luftfart, forretningsservice, økonomi, administration og salg, jura, samfundsvidenskab, kultur, 

information og kommunikationsteknikerarbejde kan godkendes som en tilskudsberettiget udgift med maksi-

mal timepris på 351 kr./timen. 

3) Arbejde, som forudsætter viden på højt niveau inden for inden for naturvidenskab, ingeniør, økonomi, admi-

nistration, jura, samfundsvidenskab kan godkendes som en tilskudsberettiget udgift med maksimal timepris 

på 386 kr./timen. 

4) Almindeligt ledelsesarbejde inden for administration, erhvervsorienterende funktioner og produktions- og 

servicevirksomhed kan godkendes som en tilskudsberettiget udgift med maksimal timepris på 560 kr./timen. 

5) Alle lønudgifter skal dokumenteres ved løndokumentation. 

Stk. 2. Bolig- og Planstyrelsen kan fastsætte generelle rammer for timeprisen for løn for projektansatte medarbejdere. 

 

Frivilligt arbejde 

§ 21. Bolig- og Planstyrelsen kan godkende, at udgifter til frivilligt, ulønnet arbejde indgår som en del af finansierin-

gen af projektet med 100 kr. pr. time, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Det er en betingelse for godkendelsen efter stk. 1, at 

1) projektet har et almennyttigt formål under et tema anført i § 4, nr. 1-3 
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2) det frivillige, ulønnede arbejde er nødvendigt for at gennemføre projektet og er direkte relateret til projektet, 

og 

3) det samlede tilskudsbeløb til projektet ikke overstiger de samlede reelt afholdte udgifter til projektet. 

 

Projektudgifter, der ikke er tilskudsberettigede 

§ 22. Der kan ikke ydes tilskud til: 

1) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøgning om tilskud er modtaget hos den lokale aktionsgrup-

pe, jf. § 10. 

2) Udgifter i form af naturalydelser, bortset fra frivilligt arbejde, der udføres ifm. almennyttige projekter, jf. § 21. 

3) Udgifter til leasing af udstyr og materiel. 

4) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. 

5) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning, 

herunder gebyrer. 

6) Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra Bolig- og 

Planstyrelsen. 

7) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. 

8) Køb af fast ejendom, herunder køb af jord. 

9) Driftsudgifter, herunder husleje, medmindre Bolig- og Planstyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud er iht. § 3, 

nr. 1. 

10) Simple genanskaffelser. 

11) Udgifter forbundet med primær landbrugsproduktion. 

12) Udgifter, som tilsagnshaver kan få refunderet, fx pant på emballage og transportpaller. 

 

Ændring af projektet  

§ 23. Tilsagnshaver skal søge om at få ændret tilsagnet om tilskud til projektet i følgende tilfælde:  

1) Projektets samlede budget eller mindst en udgiftspost i budgettet skal ændres mere end 10 % i forhold til det 

seneste budget, Bolig-og Planstyrelsen har godkendt. 

2) Projektet skal overdrages til en anden fysisk eller juridisk person. 

3) Den godkendte projektperiode skal forlænges.  

4) Projektet på anden måde ændres væsentligt.  

 

Udbetaling af en rate af tilskud 

§ 29. Tilsagnshaver kan søge om at få udbetalt en rate af tilskuddet i løbet af projektperioden, hvis 

1) projektet er omfattet af § 2, nr. 1, 

2) Bolig- og Planstyrelsens tilsagn om tilskud til projektet udgør mindst 200.000 kroner og 

3) raten udgør mindst 20 % og maksimalt 80 % af det samlede tilsagnsbeløb. 

Stk. 2.  Det er en betingelse for at søge om en rate efter stk. 1, at tilsagnshaver har afholdt støtteberettigede udgifter, 

som mindst svarer til det beløb, der søges udbetalt. 

 

Ansøgning om udbetaling af tilskud, når projektet er afsluttet 

§ 36. Tilsagnshaver kan søge om at få udbetalt tilskud, når projektet er afsluttet. Ansøgningen skal være modtaget hos 

den lokale aktionsgruppe senest 2 måneder efter projektperiodens afslutning. Ansøgningen skal sendes digitalt til den 

lokale aktionsgruppe på den måde, som angives på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside.     

Stk. 2. Ansøgningen, jf. stk. 1, skal indeholde følgende: 

1) Slutrapport, jf. § 35. 

2) Opgørelse over alle afholdte udgifter i projektet.  

3) Dokumentation for de afholdte udgifter, herunder fakturaer, betalingsdokumentation, lønsedler mv. Doku-

mentationen skal være dateret og udspecificeret, så alle udgifter kan henføres til en tilskudsberettiget og nød-

vendig udgift i projektet. 

4) Dokumentation for anden offentlig medfinansiering, hvis projektet finansieres af andet offentligt tilskud. 

5) Dokumentation for, at alle nødvendige offentlige tilladelser er indhentet. 

6) Hvis udgifter i projektet er omfattet af EU’s udbudsregler, udbudsloven eller tilbudsloven, skal ansøgningen 

indeholde dokumentation for, at disse regler er overholdt. 

7) Hvis udstyr, maskiner mv. er købt brugt, skal ansøgningen indeholde dokumentation for, at der ikke de sidste 

syv år er ydet offentligt tilskud til udstyret, maskinen mv. 

8) Dokumentation for, at offentligheden er informeret om, at tilskuddet ydes fra Den Europæiske Landbrugsfond 

for Udvikling af Landdistrikterne, jf. § 18, nr. 5. 

9) Anden dokumentation, som er relevant for Bolig- og Planstyrelsens behandling af ansøgningen. 
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10) Ved udgifter afholdt i fremmed valuta anvendes vekselkursen på den dag, udgiften er betalt. 

Stk. 3. Bolig- og Planstyrelsen kan efter begrundet ansøgning fra tilsagnshaver meddele dispensation fra fristen for at 

indsende ansøgning, jf. stk. 1. 

 

Nedsættelse af tilskuddet 

§ 41. Bolig- og Planstyrelsen kan nedsætte tilskuddet, hvis styrelsen vurderer, at 

1) projektet har modtaget mere i offentligt tilskud, herunder EU-tilskud, end der har været tilskudsberettigede 

udgifter i projektet.  

2) reglerne i EU᾽s udbudsregler eller reglerne i tilbuds- eller udbudsloven ikke er overholdt,  

3) tilsagnshaver ikke har informeret offentligheden om, at tilskuddet ydes fra Den Europæiske Landbrugsfond 

for Udvikling af Landdistrikterne, jf. § 18, nr. 5, herunder hvis informationen i væsentligt omfang er mangel-

fuld.   

4) tilsagnshaver har søgt om udbetaling af tilskud til udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det søgte beløb 

overstiger det beløb, tilsagnshaveren er berettiget til med 10 % eller mere. Nedsættelsen af tilskuddet udgør 

forskellen mellem det beløb, tilsagnshaver anmoder om, og det beløb tilsagnshaver er berettiget til.  

5) Varer eller ydelser til projektet er leveret af leverandører, som ikke er uafhængige af tilsagnshaver eller andre 

leverandører til projektet.  

Stk. 2. Nedsættelse af tilskud vil blive fastsat ud fra følgende vurdering 

1) art og grovhed af overtrædelsen eller manglen og  

2) det eventuelle økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EL-

FUL), der vurderes at være forbundet med overtrædelsen eller manglen. 

Stk. 3. Bolig- og Planstyrelsen kan undlade at nedsætte tilskuddet efter stk. 1, nr. 4, hvis tilsagnshaver ikke selv er 

skyld i, at der er søgt for meget i tilskud.  

 

Krav til tilsagnshaver efter tilskuddet er udbetalt 

§ 43. Tilsagnshaver skal opretholde produktive investeringer, der er ydet tilskud til, i fem år fra datoen for den afslut-

tende udbetaling af tilskuddet, jf. dog stk. 2.  

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver er en mikrovirksomhed eller lille virksomhed, skal tilsagnshaver opretholde produktive inve-

steringer, der er ydet tilskud til, i tre år fra datoen for den afsluttende udbetaling af tilskuddet.  

 

§ 44. Tilsagnshaver skal opbevare alle bilag vedrørende projektet i 5,5 år fra datoen for den afsluttende udbetaling af 

tilskuddet. jf. dog stk. 2.  

Stk. 2. Hvis tilskuddet ydes som de minimis-støtte, skal tilsagnshaver opbevare regnskabsbilag, som er relevante for de 

minimis-støtten, i 10 skatteår fra datoen for udbetaling af tilskuddet.  

 

Underretningspligt 

§ 45. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud gælder, forpligtet til uden ugrundet 

ophold at give Bolig- og Planstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagnet eller tilbagebeta-

ling af udbetalt tilskud efter § 33 og § 39. 

Stk. 2. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud gælder, på forlangende afgive en 

erklæring til Bolig- og Planstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagnet fortsat er opfyldet. 

 

Kontrol 

§ 46. Bolig- og Planstyrelsen foretager kontrol af godkendte, afsluttede projekter, jf. dog stk. 3, § 31 og § 37. 

Stk. 2. Bolig- og Planstyrelsen kan til brug for kontrollen efter stk. 1 indhente oplysninger fra andre myndigheder i 

nødvendigt omfang. 

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen eller andre, kan efter aftale med Bolig- og Planstyrelsen, varetage kontrollen nævnt i stk. 1. 

    

Bortfald af tilsagn og nedsættelse eller tilbagebetaling af tilskud 

§ 47. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis 

1) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, 

2) slutrapporten ikke er modtaget rettidigt hos den lokale aktionsgruppe, jf. § 35, 

3) tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for 

sagens afgørelse, 

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, 

5) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter, eller 

6) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter § 45. 
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Stk. 2. I de i stk. 1, nævnte tilfælde træffer Bolig- og Planstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørel-

se af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebeta-

lingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte refe-

rencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. 

 

Relevante regler i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 809/2014 

Artikel 48 

1. Der foretages administrativ kontrol af alle ansøgninger om støtte, betalingsanmodninger eller andre erklæringer, 

der  

skal indgives af en støtteberettiget eller en tredjepart, og kontrollen skal omfatte alle de elementer, det er muligt og  

relevant at kontrollere administrativt. Procedurerne skal sikre registrering af kontrolarbejdet, kontrolresultaterne og 

de  

foranstaltninger, der træffes i tilfælde af uoverensstemmelser 

2. Den administrative kontrol af ansøgninger om støtte skal sikre, at operationen opfylder de gældende forpligtelser, 

som er fastsat ved EU- retten eller national lovgivning eller i programmet for udvikling af landdistrikterne, herunder 

forpligtelser vedrørende offentligt udbud, statsstøtte og andre obligatoriske krav og normer. Kontrollen omfatter sær-

lig: 

a) modtagerens støtteberettigelse 

b) kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og andre forpligtelser vedrørende den operation, til hvilken der søges støtte 

c) overholdelse af udvælgelseskriterierne 

d) støtteberettigelsen for operationens omkostninger, herunder overensstemmelse med den omkostningskategori eller  

beregningsmetode, der skal anvendes, når operationen eller en del af den er omfattet af artikel 67, stk. 1, litra b),  

c) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013 

e) for omkostninger omhandlet i artikel 67, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013, undtagen bidrag i form af 

naturalydelser og afskrivning, indgives en kontrol af udgifternes rimelighed. Omkostningerne vurderes ved hjælp af en 

passende evalueringsordning, som f.eks. referenceomkostninger, en sammenligning af forskellige tilbud eller en evalu-

eringskomité. 

 

Relevante regler i Kommissionens forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendel-

se af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte 

Artikel 3  

1. Støtteforanstaltninger, der opfylder betingelserne i denne forordning, anses for ikke at opfylde alle kriterierne i trak-

tatens artikel 107, stk. 1, og er derfor fritaget fra underretningspligten i traktatens artikel 108, stk. 3.  

2. Den samlede de minimis-støtte ydet af en medlemsstat til en enkelt virksomhed må ikke overstige 200 000 EUR 

over en periode på tre regnskabsår. 

Den samlede de minimis-støtte ydet af en medlemsstat til en enkelt virksomhed, der udfører vejgodstransport for 

fremmed regning, må ikke overstige 100 000 EUR over en periode på tre regnskabsår. Denne de minimis-støtte må 

ikke anvendes til køb af køretøjer til vejgodstransport. 

3. Hvis en virksomhed udfører vejgodstransport for fremmed regning og også udfører andre aktiviteter, for hvilke lof-

tet på 200 000 EUR gælder, finder loftet på 200 000 EUR anvendelse på virksomheden, forudsat at den pågældende 

medlemsstat ved hjælp af egnede midler, såsom ved at, aktiviteterne holdes adskilt, eller ved, at omkostningerne ud-

skilles, sikrer, at støtten, der kommer vejgods-transportaktiviteterne til gode, ikke overstiger 100 000 EUR, og at der 

ikke anvendes nogen form for de minimis-støtte til køb af køretøjer til vejgodstransport. 

4. De minimis-støtte anses for ydet på det tidspunkt, hvor virksomheden har opnået ret til at modtage støtten i hen-

hold til gældende national ret, uanset datoen for udbetalingen af de minimis-støtten til virksomheden. 

5. De i stk. 2 fastsatte lofter gælder uanset de minimis-støttens form eller formål, og uanset om medlemsstatens støtte 

finansieres helt eller delvis med EU-midler. Treårsperioden fastlægges på grundlag af de af virksomheden anvendte 

regnskabsår i den pågældende medlemsstat. 

6.   Ved anvendelse af de i stk. 2 fastsatte lofter angives støtte som et kontant tilskud. Alle anvendte tal skal være brut-

to, dvs. før eventuelt fradrag af skat eller andre afgifter. Hvis støtten ydes som andet end tilskud, er støttebeløbet støt-

tens bruttosubventionsækvivalent. 

 

Støtte, der udbetales i flere rater, tilbagediskonteres til sin værdi på det tidspunkt, hvor den blev ydet. Den rentesats, 

der anvendes til tilbagediskonteringsformål, er den gældende tilbagediskonteringssats på støttetidspunktet. 

 

7.   Hvis det relevante loft, der er fastsat i stk. 2, overstiges ved tildeling af ny de minimis-støtte, kan ingen del af den 

nye støtte drage fordel af denne forordning. 
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8.   I tilfælde af fusioner og virksomhedsovertagelser skal der tages hensyn til al den de minimis-støtte, der hidtil er 

ydet til de fusionerende virksomheder, ved afgørelsen af, om ny de minimis-støtte til den nye eller den overtagende 

virksomhed overstiger det relevante loft. De minimis-støtte, der lovligt er tildelt inden fusionen eller virksomhedsover-

tagelsen, forbliver lovlig. 

9.   Hvis en virksomhed spaltes i to eller flere selvstændige virksomheder, skal den de minimis-støtte, der blev ydet 

inden spaltningen, henregnes til den virksomhed, som den kom til gode, hvilket som udgangspunkt er den virksom-

hed, som overtager de aktiviteter, som de minimis-støtten blev anvendt til. Såfremt en sådan henregning ikke er mulig, 

skal de minimis-støtten fordeles forholdsmæssigt på grundlag af den bogførte værdi af de nye virksomheders egenka-

pital på den reelle dato for spaltningen. 

 

Artikel 6  

1. Når en medlemsstat har til hensigt at yde de minimis- støtte til en virksomhed i overensstemmelse med denne for-

ordning, giver den virksomheden skriftlig meddelelse om det potentielle støttebeløb udtrykt som en bruttosubventi-

onsækvivalent og om, at støtten er de minimis-støtte, med udtrykkelig henvisning til denne forordning og angivelse af 

dens titel med henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Når der i henhold til denne for-

ordning ydes de minimis-støtte til forskellige virksomheder efter en ordning, og der efter ordningen tildeles forskellige 

individuelle støttebeløb til virksomhederne, kan den pågældende medlemsstat vælge at opfylde denne forpligtelse ved 

at meddele virksomhederne et fast beløb svarende til det maksimumsbeløb, der kan ydes i henhold til ordningen. I så 

fald skal det faste beløb lægges til grund ved afgørelsen af, om det relevante loft i artikel 3, stk. 2, er nået. Inden med-

lemsstaten yder støtten, skal den indhente en skriftlig erklæring eller en erklæring i elektronisk form fra virksomheden 

om anden de minimis-støtte omfattet af denne forordning eller andre de minimis-forordninger, som virksomheden 

har modtaget i det indeværende og de to foregående regnskabsår. 

 


