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til 

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. …/.. 

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 

Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle 

bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 
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BILAG I 

Referenceperioder som omhandlet i artikel 15, stk. 2 
 

Sektor Referenceperiode (år) 

Jernbaner 30 

Vandforsyning/-rensning 30 

Veje 25-30 

Affaldshåndtering 25-30 

Havne og lufthavne 25 

Bytransport 25-30 

Energi 15-25 

Forskning og innovation 15-25 

Bredbånd 15-20 

Erhvervsinfrastruktur  10-15 

Andre sektorer  10-15 
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BILAG II 

Kriterier for kvalitetskontrol af store projekter omhandlet i artikel 24 

 

1. Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra a), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/20131  
At der findes bevis for, at den tekniske, juridiske, finansielle og administrative 
kapacitet er tilstrækkelig til at forvalte projektet i gennemførelses- og driftsfaserne.  

2. Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra b), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013  
At der findes bevis for, at projektet er støtteberettiget på grundlag af de relaterede 
krav, der er knyttet til sted eller projektområde.  

3. Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra c), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013  

3.1. At de samlede udgifter og samlede støtteberettigede udgifter er beregnet korrekt 
under hensyntagen til kravene i artikel 61 i forordning (EU) nr. 1303/2013, at de er 
tilstrækkeligt detaljerede, og at begrundelsen for beregningen af udgifter er 
hensigtsmæssig, både hvad angår de samlede omkostninger for at opnå de 
forventede mål og hvad angår enhedsomkostninger, hvis relevant. 

3.2. At der findes bevis for, at projektet er berettiget til støtte fra Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU) eller Samhørighedsfonden, alt efter hvad der er 
relevant, og at der kun er planlagt støtte for de elementer, der overholder 
bestemmelserne om støtteberettigelse i forordning (EU) nr. 1303/2013, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/20132 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1300/20133 og de af medlemsstaten fastsatte 
bestemmelser om støtteberettigelse. 

3.3. At der findes bevis for, at den offentlige støtte til projektet ikke udgør statsstøtte, 
eller i tilfælde af statsstøtte, at den er blevet korrekt medtaget i beregningen af det 
samlede offentlige bidrag til projektet. 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles 

bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
320). 

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser for målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 289). 

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 281). 
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4. Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra d), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013  

4.1. At behovsanalysen (eller forretningsplanen i tilfælde af produktive investeringer), er 
pålidelig, bygger på realistiske overslag og er i overensstemmelse med de 
væsentligste demografiske tendenser og udviklingen i den pågældende sektor, så 
behovet for projektet og projektfaciliteternes samlede kapacitet er begrundet. 

4.2. At analysen af alternativer er tilstrækkelig til at understøtte medlemsstatens 
konklusion, om at de væsentligste alternativer er blevet analyseret, og at den bedste 
mulighed blev valgt til gennemførelsen, herunder begrundelsen for den valgte 
mulighed. 

4.3. At den teknologi, der foreslås til projektet, og den endelige modtagers kapacitet til at 
sikre bæredygtigheden, er tilstrækkelig, eller, hvis den endelige modtagers kapacitet 
er utilstrækkelig, at der er tilstrækkelige foranstaltninger til få kapaciteten op på det 
nødvendige niveau. 

4.4. At konklusionen om, at projektet er muligt og kan gennemføres i den periode, der er 
planlagt for projektet, eller senest ved udløbet af støtteberettigelsesperioden, jf. 
artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013, er pålidelig. 

5. Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra e), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013  

5.1. At cost-benefit-analysen er gennemført i overensstemmelse med den foreskrevne 
metode, der er omhandlet i artikel 101 i forordning (EU) nr. 1303/2013, den metode 
til beregning af nettoindtægterne, der er omhandlet i artikel 61 i forordning (EU) 
nr. 1303/2013 og i denne forordnings artikel 15-19. 

5.2. At konklusionen om, at projektet er økonomisk og finansielt levedygtigt og har 
positive socioøkonomiske virkninger, der begrunder niveauet af støtte i det omfang, 
der er påtænkt under EFRU eller Samhørighedsfonden, er pålidelig. 

6. Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra f), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013  

6.1. At der findes bevis for, at projektet bidrager til målene for miljø- og 
klimaændringspolitikkerne, især mål forbundet med Europa 2020-strategien, og 
dokumentation for hensyntagen til de risici, der er forbundet med klimaændringer, 
behov for tilpasning og modvirkning, modstandsdygtighed over for katastrofer og 
dokumentation for, at der er gennemført eller planlagt passende foranstaltninger for 
at sikre projektets modstandsdygtighed over for klimaudsving. 

6.2. At der findes bevis for, at forureneren betaler-princippet og princippet om 
forebyggende indsats er blevet anvendt korrekt. 

6.3. At projektet overholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU4 for 
projekter, der er opført i bilag I til nævnte direktiv, og for projekter, der er opført i 
bilag II til nævnte direktiv, for hvilke de kompetente myndigheder ved den i artikel 4 
fastsatte vurdering, har konkluderet, at en VVM-procedure er nødvendig, som for 
projekter, der er opført i bilag I til direktiv 2011/92/EU, dvs.: 

                                                 
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse 

offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1). 



DA 5   DA 

a) at VVM-redegørelsens ikke-tekniske resumé er i overensstemmelse med 
artikel 5 og bilag IV til direktiv 2011/92/EU og har været genstand for 
offentlige høringer  

b) at høringer af miljømyndigheder, offentligheden, og hvis relevant, andre 
medlemsstater, er udført i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i direktiv 
2011/92/EU  

c) at den kompetente myndigheds afgørelse er truffet i henhold til artikel 8 og 9 i 
direktiv 2011/92/EU  

d) i de tilfælde, hvor VVM-proceduren er afsluttet med en juridisk bindende 
afgørelse, indtil tilladelsen udstedes i overensstemmelse med artikel 8 og 9 i 
direktiv 2011/92/EU, at der foreligger et skriftligt tilsagn fra medlemsstaterne 
om rettidige foranstaltninger til at sikre, at tilladelsen udstedes før 
påbegyndelsen af anlægsarbejderne. 

6.4. At projektet overholder direktiv 2011/92/EU for projekter, der er opført i bilag II til 
nævnte direktiv, for hvilke de kompetente myndigheder ved vurderingen i henhold 
til artikel 4 konkluderede, at en VVM-procedure ikke var nødvendig: 

a) at de kompetente myndigheders afgørelse af vurderingen er udstedt og gjort 
tilgængelig for offentligheden  

b) hvis afgørelsen af vurderingen ikke henviser til kriterierne i bilag III til 
direktiv 2011/92/EU, at de relevante oplysninger i henhold til artikel 4 og 
direktivets bilag III er oplyst. 

6.5. At der findes bevis for, at direktiv 2011/92/EU ikke finder anvendelse, hvis relevant. 

6.6. Hvis projektet er resultatet af en anden plan eller et andet program (med forbehold af 
kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF5) end det 
operationelle program, at der findes bevis for, at projektet stemmer overens med 
planen eller programmet. 

6.7. I tilfælde af manglende opfyldelse af de almindelige forhåndsbetingelser vedrørende 
miljølovgivningen og de eventuelt relevante tematiske forhåndsbetingelser for 
affalds- og vandsektorerne og transportsektoren (SMV-krav), som fastsat i artikel 19 
og bilag XI i forordning (EU) nr. 1303/2013, skal forbindelsen til den vedtagne 
handlingsplan påvises. 

6.8. At projektet overholder Rådets direktiv 92/43/EØF6, dvs.: 

a) hvis det drejer sig om et projekt, der kan få væsentlige virkninger for et Natura 
2000-område (i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3), at den relevante 
vurdering er gennemført og afsluttet, inden der blev udstedt tilladelse til 
projektet 

b) hvis det drejer sig om et projekt med betydelige negative virkninger for et 
Natura 2000-område, at der findes bevis for, at kravene i artikel 6, stk. 4, i 

                                                 
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers 

og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30). 
6 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 

206 af 22.7.1992, s. 7). 
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direktiv 92/43/EØF, herunder anmeldelse til eller udtalelse fra Kommissionen, 
er opfyldt. 

6.9. At oplysningerne om andre miljøintegrationsforanstaltninger f.eks. miljørevision, 
miljøstyring, specifik miljøovervågning, er relevante og viser, at foranstaltningerne 
er hensigtsmæssige med hensyn til de konstaterede behov. 

6.10. At overslaget over omkostningerne for de foranstaltninger, der træffes for at 
afhjælpe negative miljøvirkninger, er rimelige. 

6.11. At projektet overholder relevante sektorspecifikke miljødirektiver, hvis relevant, 
især: 

a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF7 for projekter, der 
påvirker vandområder (hvis relevant, kontrol af vurderingen for projekter, der 
er omfattet af undtagelser i henhold til artikel 4, stk. 7, i nævnte direktiv) 

b) Rådets direktiv 91/271/EØF8 for projekter i byspildevandssektoren 

c) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/98/EF9 og relevante gældende 
direktiver såsom Rådets direktiv 1999/31/EF10 for projekter vedrørende fast 
affald   

d) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU11 for projekter, der 
kræver udstedelse af en godkendelse i henhold til nævnte direktiv. 

7. Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra g), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013  

7.1. At projektets mål hænger sammen med og passer til de specifikke mål, der er 
defineret under de relevante prioritetsakser i de pågældende operationelle 
programmer. 

7.2. At projektets forventede bidrag til resultat- og outputindikatorerne for 
prioritetsaksen er tilstrækkeligt. 

7.3. At projektets forventede bidrag til den socioøkonomiske udvikling er tilstrækkeligt. 

7.4. At der findes bevis for, at en støttemodtager har truffet passende foranstaltninger for 
at sikre, at infrastrukturen udnyttes optimalt i den operationelle fase. 

8. Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra h), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013  

8.1. At de samlede planlagte finansielle midler og den planlagte støtte fra fondene er 
begrundede og korrekt præsenterede i finansieringsplanen.  

                                                 
7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23.10.2000 om fastlæggelse af en ramme for 

Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1). 
8 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 

40). 
9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse 

af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 
10 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1). 
11 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner 

(integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17). 
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8.2. At projektets finansieringsplan er tilstrækkelig og viser, at projektet er finansielt 
holdbart med hensyn til de årlige finansielle behov til gennemførelsen af projektet. 

8.3. At de fysiske og finansielle indikatorer for overvågning af fremskridt under 
hensyntagen til de identificerede risici er passende og verificerbare. 

9. Kvalitetskontrolkriterier for oplysningskravene i artikel 101, litra i), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013  

9.1. At den foreslåede tidsplan for gennemførelsen af det store projekt er rimelig og 
gennemførlig under hensyntagen til de identificerede risici. 

9.2. Hvis gennemførelsen af projektet overskrider programmeringsperioden, at de 
identificerede faser er passende, og at organiseringen er optimal ud fra et 
effektivitetssynspunkt. 
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BILAG III 

Liste over data, der skal registreres og lagres i elektronisk form i overvågningssystemet (jf. artikel 24) 

Der kræves data om operationer, som støttes under ESF, EFRU, Samhørighedsfonden og EHFF, medmindre andet er angivet i den anden 
kolonne. 

Datafelter Fonde, for hvilke der 
ikke kræves data 

Data om støttemodtageren1213 

1. Navn eller entydig identifikator på hver modtager   

2. Oplysninger om, hvorvidt støttemodtageren er et offentligretligt eller privatretligt organ   

3. Oplysninger om, hvorvidt moms på udgifter, der afholdes af støttemodtageren, ikke tilbagebetales 
ifølge den nationale momslovgivning 

 

4. Støttemodtagerens kontaktoplysninger   

Data om operationen 

5. Navn eller entydig identifikator på operationen   

6. Kort beskrivelse af operationen   

7. Dato for indgivelse af ansøgningen for operationen  

8. Startdato ifølge dokumentet med støttebetingelserne  

9. Slutdato ifølge dokumentet med støttebetingelserne  
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10. Dato, hvor operationen faktisk blev fysisk fuldført eller fuldt ud gennemført  

11. Det organ, der har udstedt dokumentet med støttebetingelserne  

12. Dato for dokumentet med støttebetingelserne  

13. Oplysninger om, hvorvidt en operation er et stort projekt, og CCI Ikke relevant for ESF og 
EHFF 

14. Oplysninger om, hvorvidt en operation er en fælles handlingsplan, og CCI Ikke relevant for EHFF 

15. Oplysninger om, hvorvidt operationen omfatter finansiering under 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI) 

Ikke relevant for EFRU, 
Samhørighedsfonden og 

EHFF 

16. Oplysninger om, hvorvidt den offentlige støtte til operationen udgør statsstøtte  

17.  Oplysninger om, hvorvidt operationen gennemføres under en OPP-struktur Ikke relevant for EHFF 

18. Operationens valuta  

19. CCI for det eller de programmer, under hvilke(t) operationen støttes  

20. Prioritet(er) for det eller de programmer, under hvilke(t) operationen støttes  

21. Fond(e), hvorfra operation støttes  

22. Den pågældende regionskategori Ikke relevant for 
Samhørighedsfonden og 

EHFF 
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Data om interventionskategorier 

23. Kode(r) for interventionsområde Ikke relevant for EHFF 

24. Kode(r) for finansieringsform Ikke relevant for EHFF 

25. Kode(r) for områdetype  Ikke relevant for EHFF 

26.  Kode(r) for territoriale gennemførelsessystemer Ikke relevant for EHFF 

27. Kode(r) for tematisk mål Ikke relevant for ESF og 
EHFF 

28. Kode(r) for ESF's sekundære tema Ikke relevant for EFRU, 
Samhørighedsfonden og 

EHFF 

29. Kode(r) for økonomisk aktivitet Ikke relevant for EHFF 

30. Kode(r) for sted Ikke relevant for EHFF 

Data om indikatorer 

31. Navn og entydig identifikator for hver af de fælles og programspecifikke outputindikatorer, der er 
relevante for operationen, eller, hvis det kræves i henhold til de fondsspecifikke regler, navn og 
entydig identifikator for hver fælles outputindikator opdelt efter deltagernes køn 

 

32. Måleenhed for hver outputindikator   

33. Målværdi for outputindikatoren, opdelt efter køn, hvis relevant  
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34. Opnået niveau for hver outputindikator for hvert kalenderår, opdelt efter køn, hvis relevant  

35. Navn og entydig identifikator for hver af de fælles og programspecifikke resultatindikatorer14, der 
er relevante for operationen, eller hvis det kræves i henhold til de fondsspecifikke regler, navn og 
entydig identifikator for hver fælles resultatindikator, opdelt efter køn, hvis relevant 

 

36. Måleenhed for hver resultatindikator  

37. Referenceværdi for hver oplyst resultatindikator Ikke relevant for ESF 

38. Målværdi for den oplyste resultatindikator, opdelt efter køn, hvis relevant  Ikke relevant for EFRU og 
Samhørighedsfonden 

39. Måleenhed for hver målværdi og referenceværdi  

40. Opnået niveau for hver resultatindikator for hvert kalenderår, opdelt efter køn, hvis relevant  Ikke relevant for EFRU og 
Samhørighedsfonden 

Finansielle data om hver operation (i den valuta, der anvendes for operationen) 

41. Operationens samlede støtteberettigede omkostninger, som er godkendt i dokumentet med 
støttebetingelserne 

 

42. De samlede støtteberettigede omkostninger, der udgør offentlige udgifter som defineret i artikel 2, 
nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013 

 

43. Offentlig støtte som angivet i dokumentet med støttebetingelserne  

Data om betalingsanmodninger fra støttemodtageren  
(i den valuta, der anvendes for operationen) 

44. Dato for modtagelse af hver betalingsanmodning fra støttemodtageren  
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45. Dato for hver betaling til støttemodtageren på grundlag af en betalingsanmodning  

46. De støtteberettigede udgifter i den betalingsanmodning, der danner grundlag for hver betaling til 
støttemodtageren 

 

47. Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til 
de støtteberettigede udgifter, der danner grundlag for hver betaling  

 

48. Beløb for hver betaling til støttemodtageren på grundlag af en betalingsanmodning  

49. Nettoindtægter, som er genereret af operationen i løbet af gennemførelsen, og som ikke er taget i 
betragtning i dokumentet med støttebetingelserne, fratrukket fra de støtteberettigede udgifter  

 

50. Startdato for verificering på stedet af operationen, foretaget i henhold til artikel 125, stk. 5, litra b), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013 

 

51. Dato for revision på stedet af operationen i henhold til artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
1303/2013 og artikel 28 i nærværende forordning 

 

52. Det ansvarlige organ for revision eller kontrol  
Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på faktiske 

omkostninger (i den valuta, der anvendes for operationen) 
53. Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen på grundlag af de faktisk afholdte 

omkostninger, sammen med bidrag i naturalydelser og afskrivninger, hvis relevant  
 

54. Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til 
de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, fastsat på grundlag af de 
omkostninger, der faktisk tilbagebetales og udbetales, sammen med bidrag i naturalydelser og 
afskrivninger, hvis relevant  

 

55. Kontrakttype, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF15 
eller direktiv 2004/18/EF16 (bygge- og anlægsarbejder/levering af varer/levering af tjenesteydelser) 
eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv […]+17 

 

56. Kontraktens beløb, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i direktiv 
2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv [...]+ 
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57. Støtteberettigede udgifter, der er afholdt på grundlag af en kontrakt, hvis tildelingen af kontrakten 
er omfattet af bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv [...]+ 

 

58. Den anvendte udbudsprocedure, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af bestemmelserne i 
direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv [...]+ 

 

59. Entreprenørens navn eller entydige identifikator, hvis tildelingen af kontrakten er omfattet af 
bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF eller direktiv [...]+ 

 

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på standardsatser for 
enhedsomkostninger (beløb i den valuta, der anvendes for operationen) 

60. Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af 
standardskalaer for enhedsomkostninger 

 

61. Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til 
de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen, fastsat på grundlag af 
standardskalaer for enhedsomkostninger  

 

62. Definitionen af den enhed, der skal anvendes til standardskalaen for enhedsomkostninger  

63. Antal leverede enheder som anført i betalingsanmodningen for hver post  

64. Enhedsomkostninger pr. enhed for hver post  

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på betalinger i faste 
beløb (beløb i den valuta, der anvendes for operationen) 

65. Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af faste beløb   

66. Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til 
de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af faste beløb 

 

67. For hvert fast beløb, de produkter (output eller resultater), der er aftalt i dokumentet med  
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støttebetingelserne, og som udgør grundlaget for udbetaling af faste beløb  
68. For hvert fast beløb, det beløb, der er aftalt i dokumentet med støttebetingelserne   

Data om udgifter i støttemodtagerens betalingsanmodning, som er baseret på faste takster (i den 
valuta, der anvendes for operationen) 

69. Støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af en fast takst  

70. Offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til 
de støtteberettigede udgifter, der er anmeldt til Kommissionen og fastsat på grundlag af en fast takst 

 

Data om inddrivelser fra støttemodtageren 

71. Dato for hver beslutning om inddrivelse  

72. Beløb af offentlig støtte, der berøres af hver beslutning om inddrivelse  

73. Samlede støtteberettigede udgifter, der er berørt af hver beslutning om inddrivelse  

74. Dato for modtagelse af hvert beløb, støttemodtageren betaler tilbage efter beslutningen om 
inddrivelse  

 

75. Offentlig støtte, støttemodtageren har betalt tilbage efter en beslutning om inddrivelse (uden renter 
eller bøder)  

 

76. Samlede støtteberettigede udgifter, der svarer til den offentlige støtte, støttemodtageren har betalt 
tilbage  

 

77. Offentlig støtte, der ikke kan inddrives efter en beslutning om inddrivelse  

78. Samlede støtteberettigede udgifter, der svarer til uinddrivelig offentlig støtte  

Data om betalingsanmodninger til Kommissionen (i EUR) 
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79. Dato for indgivelse af hver betalingsanmodning med støtteberettigede udgifter fra operationen   

80. De samlede støtteberettigede udgifter afholdt af støttemodtageren og betalt i forbindelse med 
gennemførelsen af operationen, og som indgår i hver betalingsanmodning  

 

81. Operationens samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) 
nr. 1303/2013, der indgår i hver betalingsanmodning 

 

82. Hvis operationen er et finansielt instrument, de samlede programbidrag, der er betalt til de 
finansielle instrumenter, og som indgår i hver betalingsanmodning   

 

83. Hvis operationen er et finansielt instrument, de samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, 
nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de samlede programbidrag, der er betalt til 
finansielle instrumenter, og som indgår i hver betalingsanmodning  

 

84. Hvis foranstaltningen er et finansielt instrument, de samlede programbidrag, der faktisk er betalt 
som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) 
nr. 1303/2013, og som indgår i hver betalingsanmodning 

 

85. Hvis foranstaltningen er et finansielt instrument, de samlede offentlige udgifter, der svarer til de 
samlede programbidrag, der faktisk er betalt som støtteberettigede udgifter i henhold til artikel 42, 
stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EU) nr. 1303/2013, og som indgår i hver betalingsanmodning 

 

86. I tilfælde af statsstøtte, hvor artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, 
det beløb, der er udbetalt til støttemodtageren under operationen som et forskud, og som indgår i 
hver betalingsanmodning 

 

87. I tilfælde af statsstøtte, hvor artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, 
det forskudsbeløb, der indgår i en betalingsanmodning, og som dækkes af udgifter afholdt af 
støttemodtageren inden for tre år efter udbetalingen af forskuddet   

 

88. I tilfælde af statsstøtte, hvor artikel 131, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1303/2013 finder anvendelse, 
det beløb, der er udbetalt til støttemodtageren under operationen som et forskud, der indgår i en 
betalingsanmodning, der ikke er blevet dækket af udgifter afholdt af støttemodtageren, og for 
hvilket treårsperioden endnu ikke er udløbet  
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89. De støtteberettigede udgifter, der indgår i hver betalingsanmodning på grundlag af artikel 14, stk. 1, 
i forordning (EU) nr. 1304/2013 

Ikke relevant for EFRU, 
Samhørighedsfonden, 

EHFF 
90. De offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der indgår 

i hver betalingsanmodning på grundlag af artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1304/2013 
Ikke relevant for EFRU, 
Samhørighedsfonden, 

EHFF 

Data om regnskaber, der er forelagt for Kommissionen i henhold til artikel 138 forordning (EU) 
nr. 1303/2013 (i EUR) 

91. Dato for indgivelsen af hvert sæt regnskaber med udgifter under operationen    

92. Dato for forelæggelsen af regnskaberne, hvor operationens endelige udgifter indgår efter 
operationens afslutning (hvis de samlede støtteberettigede udgifter er på 1 000 000 EUR eller 
derover (artikel 140 i forordning (EU) nr. 1303/2013)) 

 

93. Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der er bogført i attesteringsmyndighedens 
regnskabssystem, og som indgår i regnskaberne  

 

94. De samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, 
der er afholdt under gennemførelsen af operationen, som indgår i regnskaberne, og som svarer til de 
samlede støtteberettigede udgifter, der er bogført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer  

 

95. De samlede betalinger til støttemodtageren i henhold til artikel 132, stk. 1, i forordning (EU) 
nr. 1303/2013, som indgår i regnskaberne, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, 
der er bogført i attesteringsmyndighedens regnskabssystemer 

 

96. Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der er trukket tilbage i løbet af regnskabsåret, og 
som indgår i regnskabet 

 

97. De samlede offentlige udgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, 
som indgår i regnskabet, og som svarer til de samlede støtteberettigede udgifter, der er trukket 
tilbage i løbet af regnskabsåret 

 

98. Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der er inddrevet i løbet af regnskabsåret, og som  



 

DA 17   DA 

indgår i regnskabet  
99. De samlede støtteberettigede udgifter, der svarer til operationens samlede støtteberettigede udgifter, 

som indgår i regnskabet, og som er inddrevet i løbet af regnskabsåret  
 

100. Operationens samlede støtteberettigede udgifter, der skal inddrives ved regnskabsårets udgang, 
og som indgår i regnskabet 

 

101. Operationens samlede offentlige udgifter, som indgår i regnskabet, og som svarer til de samlede 
støtteberettigede udgifter, der skal inddrives ved regnskabsårets udgang 

 

102. For den operation, der indgår i hvert sæt regnskaber, de samlede støtteberettigede udgifter i 
inddrivelser, der er foretaget i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 i løbet af 
regnskabsåret 

 

103. For den operation, der indgår i hvert sæt regnskaber, de offentlige udgifter som defineret i 
artikel 2, nr. 15), i forordning (EU) nr. 1303/2013, der svarer til de samlede støtteberettigede 
udgifter i inddrivelser, der er foretaget i henhold til artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013 i 
løbet af regnskabsåret 

 

104. Operationens samlede støtteberettigede udgifter, som indgår i regnskabet, og som ikke kan 
inddrives ved regnskabsårets udgang 

 

105. Operationens samlede offentlige udgifter, som indgår i regnskabet, og som svarer til de samlede 
støtteberettigede udgifter, der ikke kan inddrives ved regnskabsårets udgang 

 

Data om særlige typer udgifter underlagt lofter 

106. Afholdte EFRU-udgifter, der medfinansieres af ESF i henhold til artikel 98, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. 1303/2013  

Ikke relevant for EFRU, 
Samhørighedsfonden og 

EHFF 

107. Afholdte ESF-udgifter, der medfinansieres af EFRU i henhold til artikel 98, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. 1303/2013 

Ikke relevant for ESF, 
Samhørighedsfonden og 

EHFF 
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108. Afholdte udgifter uden for programområdet, men inden for Unionen, i henhold til artikel 70, 

stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1304/2013 
 

109. Afholdte udgifter uden for Unionen i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
1304/2013 

Ikke relevant for EFRU, 
Samhørighedsfonden og 

EHFF 

110. Afholdte udgifter uden for Unionens del af programområdet i henhold til artikel 20, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1299/2013 

Ikke relevant for ESF, 
Samhørighedsfonden og 

EHFF 

111. Afholdte udgifter for køb af jord i henhold til artikel 69, stk. 3, litra b) i forordning (EU) nr. 
1303/2013 

 

112. Naturalydelser til operationen i henhold til artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013   

113. Afholdte udgifter i tredjelande, der er omfattet af instrumentet til førtiltrædelsesbistand eller af 
det europæiske naboskabsinstrument for ETS-operationer 

Ikke relevant for ESF, 
Samhørighedsfonden og 

EHFF 
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BILAG IV 

Centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemerne og klassificering af disse systemer 
efter, hvor effektivt de fungerer, som omhandlet i artikel 30  

 

Tabel 1: Centrale krav 

Centrale krav til forvaltnings- og 
kontrolsystemet 

Berørte 
organer/myndigheder 

Anvendelsesområde 

1 Tilstrækkelig adskillelse af 
funktioner samt passende 
systemer til rapportering og 
overvågning i tilfælde, hvor 
den ansvarlige myndighed 
uddelegerer udførelse af 
opgaver til et andet organ. 

Forvaltningsmyndighed

Interne kontrolforhold 

2 Relevant udvælgelse af 
operationer. 

Forvaltningsmyndighed

3 Tilstrækkelige oplysninger til 
støttemodtagerne om de 
betingelser, der gælder for de 
udvalgte operationer.  

Forvaltningsmyndighed

4 Tilstrækkelige 
forvaltningskontroller. 

Forvaltningsmyndighed

Forvaltnings- og 
kontrolaktiviteter 

5 Effektivt system til at 
opbevare alle dokumenter 
om udgifter og revisioner 
for at sikre et tilstrækkeligt 
revisionsspor. 

Forvaltningsmyndighed

6 Pålideligt system til 
indsamling, registrering og 
lagring af data med henblik 
på overvågning, evaluering, 
finansiel forvaltning, verifi-
cering og revision, herunder 
forbindelse til støttemodtag-
ernes systemer til elektronisk 
dataudveksling. 

Forvaltningsmyndighed Forvaltnings- og 
kontrolaktiviteter/overvågning

7 Effektiv gennemførelse af 
forholdsmæssige foranstalt-
ninger til bekæmpelse af 
svig. 

Forvaltningsmyndighed

8 Hensigtsmæssige procedurer Forvaltningsmyndighed

Forvaltnings- og 
kontrolaktiviteter 
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Centrale krav til forvaltnings- og 
kontrolsystemet 

Berørte 
organer/myndigheder 

Anvendelsesområde 

for udarbejdelsen af forvalt-
ningserklæringen og den år-
lige sammenfatning af de 
endelige revisionsrapporter 
og af udførte kontroller. 

9 Tilstrækkelig adskillelse af 
funktioner samt passende 
systemer til rapportering og 
overvågning i tilfælde, hvor 
den ansvarlige myndighed 
uddelegerer udførelse af 
opgaver til et andet organ. 

Attesteringsmyndighed 

Interne kontrolforhold 

10 Passende procedurer for 
udarbejdelsen og indgivelsen 
af betalingsanmodninger. 

Attesteringsmyndighed Forvaltnings- og 
kontrolaktiviteter/overvågning

11 Passende elektroniske regis-
tre over de anmeldte udgifter 
og de tilsvarende offentlige 
bidrag. 

Attesteringsmyndighed 

12 Passende og fuldstændige 
regnskaber over inddrivelige 
beløb, inddrevne beløb og 
tilbagetrukne beløb 

Attesteringsmyndighed 

13 Passende procedurer for 
udarbejdelsen og atteste-
ringen de årlige regnska-
bers fuldstændighed, nøjag-
tighed og pålidelighed. 

Attesteringsmyndighed 

Forvaltnings- og 
kontrolaktiviteter 

14 Tilstrækkelig adskillelse af 
funktioner samt passende 
systemer til sikring af, at 
ethvert organ, der foretager 
revision i overensstemmelse 
med programmets revisions-
strategi, besidder den nød-
vendige funktionelle uaf-
hængighed og tager hensyn 
til internationalt anerkendte 
revisionsstandarder. 

Revisionsmyndighed 

Interne kontrolforhold 

15 Tilstrækkelige systemrevisi-
oner. 

Revisionsmyndighed Kontrolaktiviteter  
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Centrale krav til forvaltnings- og 
kontrolsystemet 

Berørte 
organer/myndigheder 

Anvendelsesområde 

16 Tilstrækkelige revisioner af 
aktiviteter. 

Revisionsmyndighed 

17 Tilstrækkelige revisioner af 
regnskaber. 

Revisionsmyndighed 

18 Passende procedurer for til-
vejebringelsen af en pålide-
lig revisionserklæring og 
for udarbejdelsen af den 
årlige kontrolrapport. 

Revisionsmyndighed 

 

Tabel 2: Klassificering af centrale krav til forvaltnings- og kontrolsystemerne med 
hensyn til deres funktion   

Kategori 1 Fungerer godt. Ingen eller kun mindre forbedringer 
kræves.  

Kategori 2 Fungerer. Nogle forbedringer kræves.  

Kategori 3 Fungerer delvis. Omfattende forbedringer kræves. 

Kategori 4 Fungerer i al væsentlighed ikke. 

 


