
 

24. oktober 2022 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN  

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

  

Tlf.         35 29 10 00 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

ERHVERVSMINISTERIET 

 

 

Til adressaterne på høringslisten  

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendt-

gørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i for-

bindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, 

Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 

om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med 

udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske 

Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i høring. 

 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet 

senest:  

 

Mandag d. 21. november 2022 kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silke-

borg, eller på mail til: Fuldmægtig Janus Lund Lodahl (janlod@erst.dk). 

 

Baggrund for og hovedindhold af ændringsbekendtgørelsen 

Erhvervsstyrelsen vil med udkastet til ændringen af bekendtgørelsen bl.a. 

give mulighed for, at der kan fastsættes en særskilt standardsats for God-

kendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS).  

 

Af udkastet fremgår yderligere, at revisor i forbindelse med deres revision 

af projekter ikke længere skal efterprøve, om projektet opfylder de senest 

godkendte aktiviteter, output og resultater i forhold til planen og om de 

oplysninger, som støttemodtager har meddelt tilsagnsgiver om opfyldel-

sen af aktiviteter, output og resultater, kan dokumenteres. Dette varetages 

fremover alene af Erhvervsstyrelsen.  

 

Herudover præciseres det med udkastet, at gennemførelsen af Interreg-

programmer i Danmark følger de særlige regler i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2021/1059. 
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Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft hurtigst muligt efter den offent-

lige høring. 

 

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervs-

styrelsens hjemmesider www.udviklingidanmark.dk og www.erhvervs-

fremmebestyrelsen.dk samt på Høringsportalen www.hoeringsporta-

len.dk.  

 

Der vedlægges kopi af høringslisten til orientering.  

 

Hvis I har spørgsmål  

 

I er velkomne til at henvende jer til nedenstående kontaktperson med 

spørgsmål:  

 

• Fuldmægtig Janus Lund Lodahl (janlod@erst.dk) eller på telefon: 

35 29 17 05 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Erhvervsstyrelsen 
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