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Denne formular samler eksempler på interaktivitet, der hyppigt er efterspurgt i dynamiske formularer, herunder
* valgbokse, der bestemmer indhold i formularen  - der efterspørges forskellige informationer afhængigt af om der er tale om renovering eller nybygning 
* intelligente beregninger: hvis en timesats overskrider en given størrelse gribes der ind efter orientering, hvorefter der beregnes på det ajourførte grundlag
* hvis der ikke er tildelt støtte tidligere skal man naturligvis ikke svare på hvordan den er opnået
* opslag i leverandørliste (for renoveringsarbejder)
* at formularen udvides efter behov
* at der er tilføjet gennemgående grafik og automatisk sidenummering.
Alle eksempler på at formularen kan tilpasses den efterspurgte information og at efterfølgende arbejde kan minimeres.
 
1: Ansøger
Fornavn
Efternavn
Adresse
Postnummer
Fax
E-mail
Telefon
2: Virksomhedens stamdata
Virksomhedens navn
Virksomhedsform
Adresse
Cvr. nr
Postnummer
Reg. md/år
3: Virksomhedens karakteristika  
Produkter/ Ydelser
Ledelse og kompetence
Markeder og større kunder
Kort begrundelse for virksomhedens vækstpotentiale
Sidste regnskabsår
eller
 seneste saldobalance
Omsætning tkr.
Heraf export %
Resultat (før skat) tkr.
Egenkapital tkr.
Aktiver tkr.
Antal medarbejdere
Sidste regnskabsår
eller
 seneste saldobalance
Omsætning tkr.
Heraf export %
Antal medarbejdere
4. Forløb
Startdato - dd/mm/åååå
Slutdato - dd/mm/åååå
Projektets formål og forventede resultater
Økonomi (alle beløb ekskl. moms) 
Finansieringstilskud 
Tilskud
kontraktor-honorar
Konsulenthonorar
5.1 Ansøgning og partnerskabserklæring
Til ovennævnte projekt søges herved om tilskud på i alt  kr. iht. vedlagte kontrakt.
Virksomheden/institutionen/myndigheden/fonden/foreningen bekræfter ved underskrift på denne erklæring
●     at være partner i et projekt med nedenstående titel under et af strukturfondsprogrammerne i Danmark
       2007-2013, 
●     at være bekendt med indholdet i projektets ansøgning om strukturfondstilskud, herunder
       beskrivelsen i ansøgningen af rollefordelingen mellem projektets partnere, og 
●     at være bekendt med reglerne i bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse,
       regnskab, revision og kontrol m.v. og med reglerne om partnerskab i Erhvervsstyrelsens 
       ”Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter”. 
 
Virksomheden/institutionen/myndigheden/fonden/foreningen accepterer ved sin underskrift 
         
●    at projektets revisor kan indhente regnskabsoplysninger og dokumentation fra
      virksomheden/institutionen/myndigheden/fonden/foreningen med henblik på revision af projektet, 
●    at projektets revisor kan udføre revisionsbesøg hos virksomheden/institutionen/myndigheden/
      fonden/foreningen, 
●    at strukturfondstilskuddet udbetales til tilsagnsmodtageren, 
●    at virksomhedens/institutionens/fondens/foreningens støtteberettigede udgifter under projektet skal
      dokumenteres til tilsagnsmodtager i forbindelse med tilsagnsmodtagers løbende rapportering til
      Erhvervsstyrelsen, så tilsagnsmodtager kan udarbejde konsolideret regnskab for hele
      projektet, og 
●   at virksomheden/institutionen/myndigheden/fonden/foreningen figurerer på den liste over
     støttemodtagere, projekttitler og tilskudsbeløb, der offentliggøres i henhold til artikel 7, stk. 2, litra d) i 
     Kommissionens forordning nr. 1828/2006 af 8. december 2006. 
 
 (underskrives nedenfor)
Projektets titel
Virksomhedens navn
Cvr-nr.
Tegningsberettigedes navn
Dato
Underskrift
Anden støtte
Denne erklæring kan anvendes i forbindelse med tilskud under de danske strukturfondsprogrammer i perioden 2007-2013.
Erklæringen udfyldes forud for bevillingen af støtte, når støtten anses for at udgøre statsstøtte, og hvor støtten skal ydes efter reglerne om de minimis-støtte1. 
Det er beløbet for støtte, som er modtaget som de minimis-støtte i det indeværende og de to forudgående regn-skabsår, der skal oplyses om - ikke støtten under det aktuelle projekt. Reglerne om de minimis-støtte indebæ-rer, at modtageren af støtte skal have besked om, at der er tale om de minimis-støtte fra den, der yder støtten. Dette gør det muligt at afgive korrekte oplysninger om hidtidig de minimis-støtte, samt at kontrollere om støtte-loftet på 200.000 EUR overholdes. 
Visse sektorer er undtaget fra de minimis-reglen, hvilket betyder, at disse sektorer ikke kan modtage støtte i henhold til denne regel. Erhvervsstyrelsen kan give yderligere oplysninger herom. 
Husk at udfylde erklæringen med et ”0”, hvis der ikke hidtil er modtaget de minimis-støtte. 
Virksomhedens navn:
Virksomhedens adresse:
Udfyld med et "0", hvis der ikke hidtil er modtaget anden støtte:
* Jeg erklærer hermed i indeværende og de to foregående regnskabsår at have modtaget 
i anden støtte, og
*   er bekendt med, at det ikke er lovligt at modtage støtte på mere end
     2.000 EUR inden for en periode på tre sammenhængende regnskabsår.  
Evt. oplysninger om modtaget de minimis-støtte (udfyldes hvis støttebeløbet ovenfor ikke er angivet til "0"):    
Støtten er modtaget (dato for tildeling):
Under ordningen:
Som administreres af:
Støtten er modtaget (dato for tildeling):
Under ordningen:
Som administreres af:
For rigtigheden af de afgivne oplysninger:
Tegningsberettigedes navn:
Underskrift:
1: Kommissionens forordning (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte.
1 Jf. Kommissionens forordning nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 eller 88 på de minimis http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:DA:PDF 
2 Støtten anses for tildelt på det tidspunkt, hvor modtageren har opnået ret til at modtage støtte, dvs. når et tilsagn er givet og ikke på selve udbetalingstidspunktet.   
Nyt oplæg vedrørende  de minimis
Jeg er bekendt med EU's regler for de minimis, og min virksomhed vil respektere loftet om ikke at måtte modtage over 200.000 € eller ca 1,5 mio. dkr. i samlet stats- eller EU-støtte inden for 3 sammenhængende regnskabsår.
Husk at udfylde med ”0” hvis der ikke hidtil er modtaget  støtte efter regler om de minimis.
På egne eller min virksomheds vegne bekræfter herved, at jeg er partner i projekt ”STARTmidt, Accelerator Iværksætterprogram for Vækstiværksættere” støttet af fra Den Europæiske Socialfond i perioden 2007  - 2013.
Som partner er vi bekendt med indholdet i ansøgningen af 2010 som vist på Væksthus Midtjyllands hjemmeside, og vi accepterer:
*   At tilskuddet fra EU udbetales til Væksthus Midtjylland
*   At min virksomhed i givet fald figurerer på en liste over støttemodtagere, projekttitler og tilskudsbeløb, 
    der offentliggøres i henhold til artikel 7, stykke 2, litra d) i Kommissionens gennemførelsesbestemmelser 
     for strukturfondene, KFO 1828/2006.  
 
 Virksomheden/institutionen/myndigheden/fonden/foreningen accepterer ved sin underskrift
*  at projektets revisor kan indhente regnskabsoplysninger og dokumentation fra virksomheden/  institutionen/ myndigheden/fonden/foreningen med henblik på revision af projektet
*  at projektets revisor kan udføre revisionsbesøg hos virksomheden/institutionen/myndigheden/fonden/foreningen
*  at virksomhedens/institutionens/myndighedens/fondens/foreningensstøtteberettigede udskrifter under  projektet skal dokumenteres til tilsagnsmodtager i forbindelse med tilsagnsmodtagers løbende rapportering  til Erhvervsstyrelsen, så tilsagnsmodtager kan udarbejde konsolideret regnskab for hele projektet.
Tegningsberettigede, underskrift
 
Tegningsberettigede, underskrift
5.3 Erklæring om SMV-status
EU har opstillet følgende tre formelle krav for at virksomheder har status som ”Små og mellemstore virksomheder (SMV)”:
1. Virksomheden beskæftiger under 250 personer.2. Virksomheden har en omsætning på ikke over 50 mio € (ca 373 mio. kr.) eller en årlig  samlet balance på ikke over    43 mio. €  (ca 320 mio. kr.)3. Desuden kan ejer- og koncernstruktur have betydning for virksomhedens SMV-status.
Undertegnede erklærer at:
·   virksomheden opfylder ovennævnte kriterier for at have SMV-status i relation til EU's   Regionalfond og EU's Socialfond
·   at der i virksomhedens ejerkreds ikke er virksomheder (inkl. holdingselskaber), som ejer 25% eller mere af virksomheden
·   at virksomheden ikke ejer 25% eller mere af andre virksomheder (datterselskaber, forhandlere o. lign.)
 
Definition af SMV findes i EU kommissionens henstilling af 6. maj 2003 L124/36 af 20. maj 2003.
 
Under hensyn til ovenstående erklærer jeg/vi hermed som tegningsberettiget/de for nævnte virksomhed, at denne udgør en SMV. (Kan denne erklæring ikke underskrives laves evt. en SMV beregning. Angiv venligst hvis sådan er vedlagt).
Underskrift:
6 Bevilling
Med udgangspunkt i ansøgning med tilhørende bilag samt kontrakt har Væksthuset besluttet at yde det ansøgte tilskud på     på betingelser som anført i ovennævnte projektbeskrivelse.
Med udgangspunkt i ansøgning med tilhørende bilag samt kontrakt har Væksthuset besluttet at yde det ansøgte tilskud på   på betingelser som anført i ovennævnte projektbeskrivelse. 
Samtidigt er  godkendt som leverandør på projektet og er ansvarlig for at kompetenceudviklingsopgaven løses som beskrevet i din virksomheds samarbejdsaftale.  
 
Udbetaling af tilskud:Væksthus Midtjylland kan udbetale det bevilgede tilskud til virksomhedens bankkonto, når vi har modtaget følgende:
*   Momsfri faktura på anmodning om tilskudsbeløbet fra tilskudsmodtager med fakturanummer og virksomhedens navn,     adresse, CVR nr. , tlf. nr og bankkontonummer.*   Vær opmærksom på at denne faktura ikke må være højere end det maksimum, der er aftalt i rådgivningspakken.
*   Kopi af faktura fra leverandør med angivelse af bilagsnummer fra eget bogholderi.*   Dokumentation for at faktura fra leverandør er betalt i form af kopi af kontoudtog fra banken eller netbank.*   Kopi af konklusionsrapport fra leverandør*   Evalueringsskema i udfyldt stand. Væksthus Midtjylland e- mailer dette skema til virksomhed, når opgaven er udført.
*   Ophørsskema i udfyldt stand. Væksthus Midtjylland e- mailer dette skema til virksomheden, når opgaven er afsluttet.
 
Alle ovennævnte bilag sendes til:Væksthus MidtjyllandIncuba Science Park, Åbogade 158200 Aarhus N.Att. kontraktor leverandørE mail: ESF@vhmidtjylland.dk
Samtidigt er  godkendt som kontraktor på projektet og er ansvarlig for at kompetenceudviklingsopgaven løses som beskrevet i din virksomheds samarbejdsaftale.  
Udbetaling af tilskud:Væksthus Midtjylland kan udbetale det bevilgede tilskud til virksomhedens bankkonto, når vi har modtaget følgende:*   Momsfri faktura på anmodning om tilskudsbeløbet fra tilskudsmodtager med fakturanummer og virksomhedens navn,     adresse, CVR nr. , tlf. nr og bankkontonummer.*   Vær opmærksom på at denne faktura ikke må være højere end det maksimum, der er aftalt i rådgivningspakken.
*   Kopi af faktura fra kontraktor med angivelse af bilagsnummer fra eget bogholderi.*   Dokumentation for at faktura fra kontraktor er betalt i form af kopi af kontoudtog fra banken eller netbank.*   Kopi af konklusionsrapport fra kontraktor*   Evalueringsskema i udfyldt stand. Væksthus Midtjylland e- mailer dette skema til virksomhed, når opgaven er udført.
*   Ophørsskema i udfyldt stand. Væksthus Midtjylland e- mailer dette skema til virksomheden, når opgaven er afsluttet.
Alle ovennævnte bilag sendes til:Væksthus MidtjyllandIncuba Science Park, Åbogade 158200 Aarhus N.Att. kontraktor leverandørE mail: ESF@vhmidtjylland.dk
Vækstkonsulent
Underskrift
Projektleder
Underskrift
leverandør samarbejdsaftale
Vækstkonsulent
Under forudsætning af 100 % tilskud fra kontraktor aftales, at
leverandør
Virksomhed
Adresse
Postnummer|By
Telefon | Mobil
E-mail | Cvr.nr.
Udfører nedennævnte opgaver for:
Virksomhed
Postnummer|By
Telefon
Projektets formål og forventede resultater - som angivet under ansøgningens side 2
Specifikation af opgaverne
Tidsplan for opgaven
Startdato  | slutdato
Økonomi
Under forløbet ydes i alt
Honoraret er aftalt til
Den samlede kontraktsum er
Fakturering fra leverandør:Når opgaven er udført sender leverandør faktura på det aftalte beløb sammen med en kort konklusionsrapport på ca. ½ A4-side til virksomheden.
Entreprenør samarbejdsaftale
Under forudsætning af 50 % tilskud fra kontraktor aftales, at
kontraktor
Virksomhed
Adresse
Postnummer|By
Telefon | Mobil
E-mail | Cvr.nr.
Udfører nedennævnte opgaver for:
Virksomhed
Postnummer|By
Telefon 
Projektets formål og forventede resultater - som angivet under ansøgningens side 1
Specifikation af opgaverne
Tidsplan for opgaven
Startdato  | slutdato
Økonomi
Under forløbet ydes i alt
Honoraret er aftalt til
Den samlede kontraktsum er
Fakturering fra kontraktor:Når opgaven er udført sender kontraktor faktura på det aftalte beløb sammen med en kort konklusionsrapport på ca. ½ A4-side til virksomheden.
Uafhængighed mellem parter:Leverandør erklærer ikke at være nært beslægtet med virksomhedsejer/-ejerne eller at have interesser i form af medejerskab, bestyrelsespost eller ansættelse i den rådgivne virksomhed.Leverandør tiltræder også ved sin underskrift at han/hun ikke under dette forløb må indtræde i virksomheden som ejer/medejer eller bestyrelsesmedlem.
Underskrift leverandør
Uafhængighed mellem parter:kontraktor erklærer ikke at være nært beslægtet med virksomhedsejer/-ejerne eller at have interesser i form af medejerskab, bestyrelsespost eller ansættelse i den rådgivne virksomhed.kontraktor tiltræder også ved sin underskrift at han/hun ikke under dette forløb må indtræde i virksomheden som ejer/medejer eller bestyrelsesmedlem.
Underskrift kontraktor
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SOCIALFONDEN

MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE

Startskema til projektdeltagerne

Skemaet udfyldes af deltageren


IntroduktionDette startskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter, der har fået bevilling fra Socialfonden.Oplysningerne i startskemaet bliver registreret elektronisk og Erhvervsstyrelsen anvender oplysningerne til at:•         Sikre en vellykket strukturfondsindsats•         Overholde EU-forordningernes krav, herunder kravene til kontrol og tilsyn 
                  med tildeling og anvendelse af strukturfondsmidlerne•         Evaluere strukturfondsindsatsenDet er derfor af stor betydning, at skemaet udfyldes korrekt.Enkelte steder vil du skulle uddybe de svar, du har givet. Der vil på disse steder være vejledende markeret tekst, der hjælper dig til at besvare de rigtige spørgsmål.TAK!
.\oplæg\grafik\eu_socialfond_resized.jpg
  Du er tilknyttet følgende projekt under den Europæiske Socialfond:
0.1 Projektets stamdata:
Projektnavn:
Projektnummer:
Projektleder/ansvarlig:
Vækstforum:
Fond:
Prioritet: 
Indsatsområde:
Kategori: 
Konkurrenceudsatte pulje:
1.0 Dine grundoplysninger 
1.1 Køn:
1.2 Fødselsår (oplys det fulde fødselsår, fx 19xx):
1.3 Fornavn:
1.4 Efternavn:
Hjemmeadresse (vejnavn og husnummer):
1.6 Postnummer:   | 1.7 By: 
1.8 E-mail adresse (fx Hans@Hansen.com):
1.9 Telefonnummer:
1.10 CPR-nr. (skriv således: xxxxxx-xxxx):
2. Hvad er din højeste afsluttede uddannelse?
(Vælg den uddannelse, der bedst beskriver din højeste afsluttede uddannelse)
3. Er du eller dine forældre indvandret til Danmark?
3.1 Hvor er du eller dine forældre indvandret fra?
4. Hvad er din arbejdsmarkedstilknytning ved projektstart?
(Vælg den af de tre muligheder der bedst beskriver din nuværende tilknytning til arbejdsmarkedet)
4.1 Hvilken af følgende beskriver bedst din beskæftigelsessituation?
(Du skal kun udfylde spørgsmål 4.1, hvis du har angivet, at du er i beskæftigelse)
4.2 Hvilken af følgende beskriver bedst din ledighedssituation?
(Du skal kun udfylde spørgsmål 4.2, hvis du har angivet, at du er ledig) gå til 9
4.3 Hvilken af følgende beskriver bedst din situation?  - gå til 9
(Du skal kun udfylde spørgsmål 4.3, hvis du har angivet, at du hverken er i beskæftigelse eller ledig)
5. Udfyld adresseoplysninger på dit ansættelsessted
(Du skal kun udfylde spørgsmål 5, hvis du er i beskæftigelse)
5.1 Virksomhedens CVR-nr. (xxxxxxxx):
5.2 Navn på virksomhed/institution/organisation:
5.3 Adresse:
5.4 Postnummer (xxxx):
5.5 By:
6. Hvad er din jobfunktion ved forløbets start?
(Du skal kun udfylde spørgsmål 6, hvis du er i beskæftigelse)
6.1 Hvilken type akademisk arbejde udfører du?
(Du skal kun udfylde spørgsmål 6.1, hvis du i spørgsmål 6 har svaret, at din jobfunktion er akademisk arbejde)
7. Hvor mange ansatte er der i den virksomhed/institution/organisation du er ansat i?
(Du skal kun udfylde spørgsmål 7, hvis du er i beskæftigelse)
8. Hvilken type virksomhed/institution/organisation arbejder du i?  Vælg på liste nedenfor.
(Du skal kun udfylde spørgsmål 8, hvis du er i beskæftigelse)
9. Persondataloven, dato og underskrift
I forbindelse med behandling samt efterfølgende kontrol og evaluering af en socialfondssag registrerer Erhvervsstyrelsen bl.a. personoplysninger om dig. Styrelsens journalisering og tekstbehandling foregår elektronisk. Det betyder, at sagsbehandlingen er omfattet af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer).Persondataloven giver den registrerede følgende rettigheder:*  Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for 
   elektronisk databehandling (§§ 28 og 29).*  Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).*  Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).*  Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger der er urigtige, 
   vildledende eller på lignende måde er behandlet elektronisk i strid med lovgivningen (§ 37).Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg, er dataansvarlig, og styrelsens repræsentanter er de fem regioner og Bornholms Regionskommune.Kategorierne af modtagere er f.eks. EU-kommissionen, Rigsrevisionen, Den Europæiske Revisionsret, Danmarks Vækstråd, SKAT samt PricewaterhouseCoopers.Klage over Erhvervsstyrelsens behandling af personoplysninger kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf.nr. 3319 3200, telefax.nr. 3319 3218 eller via e-post: dt@datatilsynet.dkDu kan læse mere om persondataloven på www.regionalt.dk og på www.datatilsynet.dk.Hvis der gøres indsigelse mod, at der behandles oplysninger elektronisk, medfører det, at der ikke kan gives tilskud fra EU’s socialfond til din deltagelse i projektet.Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst denne vejledning, og giver samtykke til, at personoplysninger om mig må indsamles og behandles i forbindelse med gennemførelsen og evalueringen af det projekt, som jeg deltager i.
Du bedes aflevere det udfyldte spørgeskema til projektholder/kursusleder.
 
Felter forbeholdt projektholder:
(version 3 - 14. december 2009)
SOCIALFONDEN

MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE

Ophørsskema til projektdeltagerne

Skemaet udfyldes af deltageren
IntroduktionDette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter, der har fået bevilling fra Socialfonden.Oplysningerne i ophørsskemaet bliver registreret elektronisk og Erhvervsstyrelsen anvender oplysningerne til at:*  Sikre en vellykket strukturfondsindsats*  Overholde EU-forordningernes krav, herunder kravene til 
    kontrol og tilsyn med tildeling og anvendelse af strukturfondsmidlerne*  Evaluere strukturfondsindsatsenDet er derfor af stor betydning, at skemaet udfyldes fyldestgørende og korrekt.Enkelte steder vil du skulle uddybe de svar, du har givet. Der vil på disse steder være vejledende markeret tekst, der hjælper dig til at besvare de rigtige spørgsmål.TAK!
  Du er tilknyttet følgende projekt under den Europæiske Socialfond:
0.1 Projektets stamdata:
Projektnavn:
Projektnummer:
Projektleder/ansvarlig:
Vækstforum:
Fond:
Prioritet: 
Indsatsområde:
Kategori: 
Konkurrenceudsatte pulje:
1. Dit navn (for- og efternavn)
2. Din fødselsdato (Dag, måned, år)
3. Har du fuldført eller afbrudt projektet?
4. Hvilken dato ophørte du på projektet 
(Dag, måned, år)
5. I hvilken grad har du været tilfreds med projektet?
6. Har du i projektperioden eller i forbindelse med projektophør etableret selvstændig virksomhed?
6.1 Angiv CVR-nummeret på din virksomhed
7. Hvad er din arbejdsmarkedstilknytning ved projektophør?
(Vælg den af de tre muligheder der bedst beskriver din nuværende tilknytning til arbejdsmarkedet)
7.1 Hvilken af følgende beskriver bedst din beskæftigelsessituation?
(Du skal kun udfylde spørgsmål 7.1, hvis du har angivet, at du er i beskæftigelse)
7.2 Hvilken af følgende beskriver bedst din ledighedssituation?
(Du skal kun udfylde spørgsmål 7.2, hvis du har angivet, at du er ledig) gå til 9
7.3 Hvilken af følgende beskriver bedst din situation?  - gå til 9
(Du skal kun udfylde spørgsmål 7.3, hvis du har angivet, at du hverken er i beskæftigelse eller ledig)
8. Hvad er din jobfunktion ved forløbets ophør?
(Du skal kun udfylde spørgsmål 8, hvis du er i beskæftigelse)
8.1 Hvilken type akademisk arbejde udfører du?
(Du skal kun udfylde spørgsmål 8.1, hvis du i spørgsmål 8 har svaret, at din jobfunktion er akademisk arbejde)
9. Har du fået eller får du nye jobfunktioner som følge af projektet?
9.1 I hvilken grad har du forbedret kompetencerne inden for dit nuværende/seneste kompetenceområde?
9.2 I hvilken grad har du forbedret kompetencerne inden for dit nuværende/seneste kompetenceområde?
10. Dato og underskrift  
Jeg giver samtykke til, at personoplysninger om mig, som nævnt i dette ophørsskema, må indsamles og behandles, som det er beskrevet i ”Information om Persondataloven og Den Europæiske Socialfond” i forbindelse med gennemførelsen og evalueringen af socialfondsprojektet, som jeg deltager i/arbejder for. ”Information om Persondataloven og Den Europæiske Socialfond” fik jeg udleveret ved projektets start. Materialet kan – hvis ønsket – udleveres igen af projektholderen.  
Underskrift
Tak for dine svar. Du bedes aflevere det udfyldte spørgeskema til projektholder/kursusleder, som sender din besvarelse til Erhvervsstyrelsen.
 
Felter forbeholdt projektholder: 
(version 2 - 6. november 2008)
9. Persondataloven, dato og underskrift
I forbindelse med behandling samt efterfølgende kontrol og evaluering af en socialfondssag registrerer styrelsen bl.a. personoplysninger om dig. Styrelsens journalisering og tekstbehandling foregår elektronisk. Det betyder, at sagsbehandlingen er omfattet af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer).Persondataloven giver den registrerede følgende rettigheder:*  Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for 
   elektronisk databehandling (§§ 28 og 29).*  Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).*  Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).*  Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger der er urigtige, 
   vildledende eller på lignende måde er behandlet elektronisk i strid med lovgivningen (§ 37).Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg, er dataansvarlig, og styrelsens repræsentanter er de fem regioner og Bornholms Regionskommune.Kategorierne af modtagere er f.eks. EU-kommissionen, Rigsrevisionen, Den Europæiske Revisionsret, Danmarks Vækstråd, SKAT samt PricewaterhouseCoopers.Klage over Erhvervsstyrelsens behandling af personoplysninger kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf.nr. 3319 3200, telefax.nr. 3319 3218 eller via e-post: dt@datatilsynet.dkDu kan læse mere om persondataloven på www.regionalt.dk og på www.datatilsynet.dk.Hvis der gøres indsigelse mod, at der behandles oplysninger elektronisk, medfører det, at der ikke kan gives tilskud fra EU’s socialfond til din deltagelse i projektet.Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst denne vejledning, og giver samtykke til, at personoplysninger om mig må indsamles og behandles i forbindelse med gennemførelsen og evalueringen af det projekt, som jeg deltager i.
12-03-2012
Niels Jungløv
Eksempelskema
12-03-2011
Skemaet viser gennem eksempler nogle af de nyttige funktioner, kurset introducerer til
	SidsteSide: 
	NsteSide: 
	ForrigeSide: 
	FrsteSide: 
	gaa_til_ophørsskema: 
	_start: 
	NulstilKnap1: 
	_udskriv_ansogning: 
	_udskriv_startskema: 
	_udskriv_ophorsskema: 
	AktuelSide: 
	Sidetlling: 
	reset: 
	laas: 
	Opdateret 11-03-2012: 
	visintro: 
	TekstFelt24: 
	forlobsvalg: 2
	person_navn: 
	person_efternavn: 
	person_adresse: 
	person_postnummer: 2200
	person_bynavn: København N
	person_telefon: 
	person_email: 
	niveau: Vælg fra liste
	virksomhedens_navn: 
	Angiv selskabsform - bemærk at du kan skrive anden selskabsform i valgfeltet.: 
	virksomheds_adresse: 
	cpr_cvr: 
	postnummer: 
	bynavn: 
	Celle4: 
	v_ydelser: 
	v_led_komp: 
	v_produktrettigheder: 
	v_vaekstpot: 
	Celle1: 
	NumeriskFelt12: 
	NumeriskFelt11: 
	NumeriskFelt10: 
	NumeriskFelt9: 
	NumeriskFelt8: 
	NumeriskFelt7: 
	NumeriskFelt6: 
	NumeriskFelt5: 
	NumeriskFelt4: 
	NumeriskFelt3: 
	NumeriskFelt2: 
	NumeriskFelt1: 
	forlob_startdato: 
	forlob_slutdato: 
	projektformaal_forv_result: 
	Spring til kilden til delle felt: beregningen side 6: 
	vaerdi: 14850.00000000
	tilskudsprocent: 1
	tilskud: 7425.00000000
	bevilget_tilskud: 0.00000000
	kontraktsum: 7425
	projekttitel: 
	tegningsberettigede: 
	DatoKlokkesltFelt1: 
	TekstFelt9: 
	: 
	DatoKlokkesltFelt5: 
	Celle2: 
	kc_citeret_tilskud: 0.00000000
	kontraktor_citeret_tilskud: 7425.00000000
	NumeriskFelt13: 7425.00000000
	kap_coach_navn: 
	kontraktor_navn: 
	DatoKlokkesltFelt8: 
	TekstFelt21: 
	leverandør_navn: 
	kap_coach_virk: 
	kap_coach_adr: 
	post: 
	virksomhedens_telefon: 
	antal_timer: 33.00000000
	timepris: 450.00000000
	resultat: 14850.00000000
	kc_tilskud: 
	virk: 
	adr: 
	telefon: 
	email: 
	cvr: 
	kontraktor_tilskud: 7.425
	TekstFelt22: 
	TekstFelt23: 
	projektnavn: STARTmidt - Accelerator
	projektnummer: ESFM -10-0034
	projektleder: Erik Krarup
	vaekstforum: Region Midtjylland
	fond: Europæiske Socialfond
	prioritet: 1
	indsatsomraade: 2
	kategori: 1
	kon_pulje: Nej
	postnr: 
	et: 
	to: 
	tre: 
	fire: 
	fem: 
	seks: 
	beskaftigelsesomrade: 
	Celle3: 
	megethøj: 
	mindre: 
	lidtmindre: 
	neutral: 
	ikketilfreds: 
	mindretilfreds: 
	utilfreds: 
	vedikke: 



