Eksportrådet  The Trade Council

Bilag 1- Betingelser for tilskud til projekter under Eksportrådets ”Program for fælles
erhvervsfremstød” herunder indgående delegationsbesøg

I de nedenstående betingelser er anført bestemmelser om rapportering, beregning og
udbetaling af tilskud, ændrede forhold hos tilskudsmodtager, opsigelse af aftalen og
misligholdelse.
Eksportrådet skal godkende følgende:
-

Hvis et fremstød bliver dyrere end budgetteret.
Ved budgetreduktioner på mere end 20 pct. af det godkendte budget.
Hvis SMV kravet ikke kan opfyldes.
Ændring af gennemførelsestidspunkt

Endvidere skal Eksportrådet orienteres, såfremt fremstødet annulleres.
Udbetaling af tilskud sker efter Eksportrådets godkendelse af afsluttende rapport,
regnskab og revisorerklæring og revisionsberetning ved afslutningen af projektet.
Rapporteringsskemaer omtalt i betingelserne kan hentes på Eksportrådets hjemmeside.
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Generelt
1. Det er tilskudsmodtagers ansvar og pligt at sikre, at det bevilgede tilskud er anvendt i henhold til de gældende
retningslinjer og betingelser herunder at sikre, at tilskudsmidlerne ikke er anvendt til udgifter, som ikke er tilskudsberettiget, og at diverse lofter og maksbeløb for timer, messestand, fælles markedsføringsmateriale mv. er overholdt.
2. Eksportrådet skal godkende opjusteringer af budgettet, budgetreduktioner på mere end 20 pct. af det godkendte
budget, hvis SMV kravet ikke kan opfyldes eller hvis tidspunktet for fremstødets gennemførelse ændres. Godkendelsen
skal indhentes inden fremstødets gennemførelse.
3. Planer i ansøgning mv. er en del af tilsagnsgrundlaget og skal overholdes. Ved væsentlige ændringer af planerne og i
forudsætningerne for de aktiviteter, der indgår i projektet, underrettes Eksportrådet. Ligeledes underrettes Eksportrådet
såfremt fremstødet annulleres.
4. Opnår tilskudsmodtager tilskud og/eller garanti fra andre offentlige ordninger, herunder fra statslige, regionale,
kommunale eller EU-ordninger til de samme aktiviteter, som Eksportrådet yder tilskud til, meddeles dette Eksportrådet.
Sådanne tilskud/garantier modregnes i de tilskud, som Eksportrådet yder eller har ydet, således at der maksimalt opnås
det tilskud hhv. den tilskudsprocent og/eller garantidækning, som Eksportrådet har tilbudt.
5. Tilskudsmodtager skal sikre, at registrering af eget tidsforbrug og afholdte omkostninger er betryggende tilrettelagt.
Tidsforbruget skal efterfølgende være dokumenterbart i samme detaljeringsgrad som de timer, der er givet tilsagn til i
henhold til det godkendte tilskudsberettigede fælles budget.
6. Tilskudsmodtager skal på forlangende afgive de oplysninger, som Eksportrådet skønner, er nødvendige for at
kontrollere anvendelsen af tilskuddet og projektets forløb.
7. Eksportrådet eller den, som Eksportrådet bemyndiger, skal efter forudgående aftale have adgang til på stedet at
foretage en gennemgang af alle forhold vedrørende det projekt, der er givet tilskud til.
8. Virksomhederne bliver bedt om at deltage i en tilfredshedsmåling, der gennemføres af Eksportrådet efter fremstødets gennemførelse, med henblik på måling af tilfredshed, opnåede resultater mv. af fremstødet. Tilskudsmodtager
skal orientere de deltagende virksomheder om spørgeskemaet og påpege vigtigheden af, at de besvarer skemaet.
9. Eksportrådet har en anti-korruptionspolitik, som bygger på et ”nul-tolerance princip” over for korruption og
bestikkelse. Tilskudsmodtager er forpligtet til at gøre sig og de deltagende virksomheder bekendt med dette. For yderligere information henvises til Udenrigsministeriets anti-korruptionspolitik, som kan findes på Udenrigsministeriets
hjemmeside.

Beregning af tilskud og udbetaling
10. Tilskuddet kan maksimalt udgøre det af Eksportrådet godkendte beløb. Der kan alene opnås tilskud til aktiviteter og
omkostninger godkendt af Eksportrådet. Eksportrådet kan yde et fast tilskud på op til 50 pct. af de tilskudsberettigede
godkendte fællesomkostninger. De deltagende virksomheders egenbetaling skal udgøre mindst 50 pct. af de tilskudsberettigede godkendte fællesomkostninger.
11. Det godkendte budget på hovedposter skal som hovedregel overholdes (jf. budgetbilag). Eksportrådet vil dog efter
konkret vurdering kunne acceptere et overforbrug på de enkelte hovedposter i budgettet. Det samlede tilsagnsbeløb kan
ikke overskrides jf. pkt. 3. I vurderingen af overforbruget skelnes mellem timebaserede udgifter og udlæg, dvs. et underforbrug på udlæg kan ikke konverteres til et overforbrug på timebaserede udgifter eller omvendt. Tilskud udbetales bagud efter afslutning af projektet, når afsluttende rapport, regnskab og revisorerklæring og revisionsberetning er modtaget
og godkendt af Eksportrådet, jf. pkt. 15-26.
12. For at udbetaling kan finde sted skal følgende betingelser være opfyldt:
a. Alle udgifter relateret til fremstødet skal være afholdt og betalt.
b. De deltagende virksomheders egenbetaling skal være modtaget.
c. Ansøger må ikke have forfalden gæld til det offentlige.
13. Opgørelsen til brug for tilskudsudbetalingen baseres på alle de faktiske reviderede omkostninger og indtægter. Om
de faktiske beløb er inklusive eller eksklusive moms afhænger af modtagerens momspligt og er derved Udenrigsministeriet uvedkommende.
14. Timebaserede omkostninger vedrørende projektet, der afholdes i tilskudsmodtagers egen virksomhed, medregnes
med max de til enhver tid gældende satser fastlagt af Eksportrådet.

Afsluttende rapport og regnskab
15. Senest 3 måneder efter det i tilskudsaftalen anførte sluttidspunkt skal tilskudsmodtager indsende afsluttende
rapport, revideret regnskab og revisorerklæring- og revisionssberetning for projektet. Der anvendes den af Eksportrådet
udarbejdede skemaer til afsluttende rapport og -regnskab. Benyttes andre formater vil materialet ikke blive accepteret.
Den afsluttende rapport og regnskab underskrives af tilskudsmodtager, og regnskabet påtegnes af revisor.

2

16. I den afsluttende rapport skal tilskudsmodtager blandt andet omtale følgende forhold:
a. Hovedpunkterne i det arbejde, der er udført i forbindelse med planlægning og gennemførelse af
tilskudsaftalen,
b. De resultater, der er opnået i forhold til de forventede resultater der er opstillet for fremstødet, jf.
ansøgningen.,
c. Hvorledes resultaterne af fremstødet vil blive udnyttet i efterfølgende aktiviteter.
d. Brochure- og præsentationsmaterialet samt fotos af projektets hovedbegivenhed skal indsendes
sammen med afsluttende rapport og regnskab for fremstødet.
17. Af regnskabet skal det fremgå, hvor store beløb de deltagende virksomheder hver især har indbetalt i relation til de
godkendte tilskudsberettigede udgifter.
18. I det afsluttende regnskab må kun indgå betalte omkostninger, der er afholdt i projektperioden og kun de omkostninger, der vedrører aktiviteter, som er anført i tilskudsaftalen. Ligger datoen for revisors påtegning før projektets
slutdato iflg. aftalen, betragtes revisors påtegningsdato som projektets slutdato. Alle omkostninger og indtægter skal
opgøres efter fradrag af eventuelle rabatter, bonus m.v.

Revisorerklæring m.v.
19. Det afsluttende regnskab, jf. pkt. 16-19 skal revideres og påtegnes af tilskudsmodtagers revisor, der skal være
statsautoriseret eller registreret revisor.
20. Som en del af det afsluttende regnskab og revisionsberetning skal revisor endvidere udfylde og underskrive den af
Eksportrådet udarbejdede ”Tjekskema til revisor- revision af projektregnskab til Eksportrådet”.
21. Revisionen skal ske under anvendelse af Eksportrådets ”Instruks for revision af tilskud til projekter under Eksportrådets program for fælles erhvervsfremstød herunder delegationsbesøg i Danmark.
22. De deltagende tilskudsberettigede virksomheder skal hver især udfylde et virksomhedsskema, inkl. de minimis
erklæring. Skemaerne skal kontrolleres af revisor. Virksomheder, der ikke udfylder en de minimis erklæring vil ikke være
tilskudsberettigede.

Opsigelse af aftale
23. Tilskudsmodtager kan opsige tilskudsaftalen når som helst i perioden. Med mindre andet aftales bortfalder
tilskuddet for aktiviteter, der ikke er afrapporteret og afregnet.
24. Eksportrådet kan opsige tilskudsaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt ændrede forhold hos tilskudsmodtager
ændrer forudsætningerne for tilsagnet så væsentligt, at grundlaget for tilskudsaftalen efter Eksportrådets opfattelse er
bortfaldet, jf. pkt. 29. Med mindre andet aftales, bortfalder tilskuddet til ikke gennemførte aktiviteter.

Ændrede forhold hos tilskudsmodtager
25. Ved væsentlige ændringer af organisation, kapitalforhold, herunder ejerskifte af en kapitalandel med over 50 pct. af
stemmerettighederne, eksterne samarbejdsforhold eller lignende i tilskudsmodtagers virksomhed, og når disse ændringer
har eller kan få væsentlig indflydelse på tilskudsaftalen, skal der straks gives meddelelse herom til Eksportrådet.
26. Tilskudsmodtager skal oplyse i hvilket omfang, de ændrede forhold, jf. pkt. 27 vil få indflydelse på projektets videre
forløb.
27. På baggrund af de modtagne oplysninger vurderer Eksportrådet, om de ændrede forhold medfører, at grundlaget
for tilskudsaftalen er bortfaldet. Vurderer Eksportrådet, at de ændrede forhold medfører, at aftalen ikke kan opretholdes,
vil tilskud til ikke gennemførte aktiviteter blive annulleret.
28. Modtager Eksportrådet meddelelse herom eller på anden vis får underretning om ændrede forhold hos tilskudsmodtager, jf. pkt. 26-28, bliver udbetaling af yderligere tilskud stillet i bero, indtil Eksportrådet har haft lejlighed til at
foretage den i pkt. 30 beskrevne vurdering.

Misligholdelse, mangler mv.
29. Tilskudsaftalen anses for misligholdt, såfremt tilskudsmodtager udviser forsømmelighed, eller der er mangler eller
forsinkelse med hensyn til opfyldelse af de forpligtelser, der følger af tilskudsaftalen. Det samme gælder, hvis forudsætningerne i ansøgningen og tilskudsaftalen ikke opfyldes, eller der er tale om en ikke aftalt afvigelse fra de planer, der
ligger til grund for tilskudsaftalen.
30. Eksportrådet anser desuden tilskudsaftalen som misligholdt, såfremt tilskudsmodtager ikke rettidigt og senest 14
dage efter modtagelse af 2. rykker har fremsendt afsluttende rapport og regnskab, jf. pkt. 16.
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31. Som misligholdelse anses desuden blandt andet:
a. Hvis tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager,
b. Hvis tilskudsmodtager ved grov eller vedvarende forsømmelighed eller skødesløshed på anden måde
tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen og nærværende bestemmelser,
c. Hvis tilskudsmodtager anvender tilskuddet/garantien til et andet formål end beskrevet i tilskudsaftalen.
32. I tilfælde af misligholdelse af tilskudsaftalen kan Eksportrådet nedsætte tilskuddets størrelse eller hæve aftalen og
forlange evt. udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt. Tilbagebetalingsbeløb forfalder til betaling straks.

Klageadgang
33. Klager over afgørelser truffet af Eksportrådet kan indbringes for Bevillingsudvalget. Klagen skal være Bevillingsudvalget c/o Eksportrådet i hænde senest 3 uger efter datoen for Eksportrådets afgørelse. Bevillingsudvalgets afgørelser
kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Værneting
Tilskudsaftalen er undergivet dansk ret, og tvister der udspringer heraf behandles ved Københavns Byret.

Eksportrådet, januar 2017

