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Afslag på slutudbetaling af tilskud til Erhvervsudviklingsordningen under
Landdistriktsprogrammet til projektet: Udvikling af økologiske fuldkorn.
NaturErhvervstyrelsen har nu behandlet Jeres anmodning om udbetaling under projektet
"Udvikling af økologiske fuldkom".

Det anmodede tilskud til Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi, kan efter
gældende regler ikke udbetaies.
Det skyldes, at I dels ikke har aftroldt og betalt udgifterne i projelctet selv og dels at
regningeme ikke irar været udstedt til Jer, men til Agrologica ved Anders Borgen som
også har betalt udgifterne. Herefter er der sket en viderefakturering af regningerne til Jer.
Derudover er tilsagnet givet til Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi med
CVR-nr. 33 80 69 73 og ikke CVR-nr. 34 65 6613, som I har oplyst i anmodning om
udbetalingen.
Projekthaver er derfor CVR-nr. 33 80 69 73 og derfor også dem, der skal gennemføre
projektet. I CVR registret er begge CVR-nr. stadig aktive, derfor kan det ikke bare
betragtes som en almindelig ændring af oplysninger om ansØget.
Da der ikke er søgt om projektoverdragelse og heller ikke godkendt en
projektoverdragelse af NaturErhvervstyrelsen mellem CVR-nr. kan denne ændring ikke
godkendes.
Jf. Bilag 1 i tilsagnet - "De generelle betingelser for tilsagn og udbetaling af tilsagn",
fremgår det, at udgifterne skal være afholdt og betalt af Jer som tilsagnshaver.
Dette vilkår er også nævnt i $ 16, stk. 1 i bkg. nr. 932 af 19. juni 2010 for
Erhvervsudviklingsordningen. Her fremgår det at "Udbetaling af tilskud sker på baggrund
af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne
dokumenteres."
Det nævnte vilkår nævnes også i Vejledning om tilsagn under Erhvervsudviklingsordningen kapitel 17.

I Vejledningens kapitel 17 står der endvidere at: "
o Tilsagnshaver (Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi, CVR.-nr. . 33
80 69 73) skal gennemføre projektet og inden for den projektperiode, som står i
tilsagnet.
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Alle fakturaer skal være udstedt til tilsagnshaver og ikke fx

samarbej dspartnere, kommunen eller andre. "
Fordi de ovennævnte krav ikke er overholdt, er udgifterne nævnt

i anmodning om

udbetalingen ikke støtteberettiget. Der kan derfor ikke udbetales det anmodede beløb på
259.962,0Akr.

Klagevejledning:
Du kan klage skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4
uger fra den dag, du modtog vores afgørelse. Du skal sende klagen til:
NaturErhvervstyrel s en
Nyropsgade 30
1780 København V

Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages
klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde,
som kan undskylde fristoverskridelsen. Vi sender herefter din klage sammen med vores
kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen.
Med venlig hilsen
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