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Jeg bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at jeg tegner virksomheden
, med
CVR-nr.,
,
og P-nummer/numrei,
,
som partner i projektet KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 – Vækstrettet kompetenceudvikling,
der har fået EU-medfinansiering fra EU’s Socialfond.
Jeg bekræfter hermed, at jeg er bekendt med, at formålet med virksomhedens deltagelse i projektet,
primært vedrører en kompetenceudvikling af en betydelig del af virksomhedens ansatte medarbejdere
og ledere med henblik på at fremme virksomhedens vækst og udvikling. En ”betydelig” del af
virksomhedens medarbejdere kan opfattes både som en stor del virksomhedens ansatte eller en
mindre gruppe af nøglemedarbejdere/ledere.
Desuden bekræfter jeg, at jeg:
•
•
•
•
•
•
•

er bekendt med projektets formål,
er bekendt med, at lønudgifterne til de(n)ansattes deltagelse i projektet udløser EUmedfinansiering til projektet, og at jeg derfor er økonomisk partner i projektet,
er forpligtet til at dokumentere rigtigheden og betalingen af udgiften til ekstern
konsulentbistand,
samt rigtigheden af den anvendte tid og den oplyste lønudgift, herunder at lønnen faktisk er
betalt til den ansatte,
er bekendt med, at EU-medfinansieringen udbetales til projektets kontraktansvarlige
partner,
er bekendt med, at virksomheden vil fremgå af projektdatabasen, som
forvaltningsmyndigheden offentliggør på www.regionalt.dk i henhold til artikel 115, stk. 2 i
Kommissionens forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013.
skal videregive dokumentationen til:
o Projektets kontraktansvarlige partner,
o Deloitte, der er projektets revisor,
o Erhvervsstyrelsen, EU-Kommissionen, EU s revisionsret eller Rigsrevisionen, hvis de
anmoder om det.
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Med den afgivne underskrift indestår jeg for, at de afgivne oplysninger er rigtige.
Dato (dd-mm-åååå):

.

Navn (BLOKBOGSTAVER)

.

Underskrift:

.

i Der skal angives mindst ét P-nummer (produktionsenhedsnummer). Hvis der er tilknyttet flere P-numre til

virksomhedens CVR-nummer, skal der angives et P-nummer for hver produktionsenhed, der deltager i projektet.

