
 

 

Budgetvejledning 

 

Som ansøger skal du lave et samlet budget for dit projekt i den tilgængelige budgetskabelon.  

Download budgetskabelonen og udfyld de gule felter. Når du udfylder de gule felter, vil de 

hvide og grå felter blive udfyldt automatisk. Vedhæft det udfyldte budget, når du indsender 

din ansøgning. 

 

• Hovedaktiviteter 

Angiv projektets hovedaktiviteter (fx ’Konference’, ’Markedsføring’ o.l.). Består projek-

tet kun af én aktivitet, udfyldes én linje i budgettet. Hvis du søger støtte under gruppefri-

tagelsesforordningen, skal du adskille hovedaktiviteterne der falder under gruppefrita-

gelsen, fra hovedaktiviteter, der ikke falder under gruppefritagelsen. De øvrige hovedak-

tiviteter falder således under de minimis-forordningen. Se evt. vejledning om statsstøtte. 

 

Udgifter 

 

• Lønudgifter 

Kun den tid, der direkte bruges på at gennemføre projektet, er en tilskudsberettiget ud-

gift. Lønudgifterne kan maksimalt beregnes som den faktiske timeløn ganget med det 

antal timer, der anvendes på projektet. Der kan således ikke medtages fx konsulenttime-

priser til interne lønninger eller overhead. 

 

• Direkte eksterne omkostninger 

Udgifter, der ikke er interne lønudgifter, udfyldes i TABEL 1. Alle udgifter angivet i 

TABEL 1 skal udspecificeres i TABEL 2. Der er på forhånd angivet tre kategorier (’eks-

terne konsulenter’, ’rejseudgifter’ og ’materialer’), men der kan frit tilføjes yderligere 

kategorier ved at ændre i felterne ’[Andet]’. 

   

Finansiering 

 

• Støtteprocent  

Angiv den ønskede støtteprocent i feltet G7. Bemærk, at ’Ansøgt tilskud’ beregnes au-

tomatisk på baggrund af ’Samlede udgifter’ og den angivne ’Støtteprocent’. 

 

• Egen finansiering  

Angiv egen finansiering. Egen finansiering skal udgøre mindst 50 pct. af den samlede fi-

nansiering, og der må ikke medtages andre offentlige tilskud (herunder fra EU). Egen fi-

nansiering kan fx bestå af billetindtægter, private sponsorater og tilskud fra private aktø-

rer. Interne lønudgifter fratrukket tilskud kan også medtages. 

 

• Øvrig offentlig finansiering  

Såfremt projektet har opnået anden offentlig finansiering (herunder fra EU) skal det 

medtages i budgettet, og ’Støtteprocent’ skal nedjusteres. Summen af ’Ansøgt tilskud’ 

og summen af ’Øvrig offentlig finansiering’ må således ikke overstige summen af ’Egen 

finansiering’, jf. krav om medfinansiering på mindst 50 pct. 


