
 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
FødevareErhverv 

 
 

Tilsagn om tilskud til: Multikriteriel vurdering og  kommunikation af effekterne af 
økologiske fødevaresystemer (MULTI-TRUST) 

 
FødevareErhverv har den 13-09-2010 modtaget din ansøgning om tilskud i henhold til GUDP-
loven1, ”opslag om Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram (Organic 
RDD) 2011 - 2013”.  
 
Som led i sagsbehandlingen af jeres ansøgning, er den vurderet af ICROFS bestyrelse. Et 
internationalt ekspertpanel, som er godkendt af Det Strategiske Forskningsråd, har desuden 
vurderet forskningshøjden i ansøgninger, som indeholder et forskningselement. På den 
baggrund har ICROFS indstillet ansøgningen til behandling i GUDP-bestyrelsen, der herefter 
har truffet afgørelse på møde den 22. november 2010. 
 
Bestyrelsen har besluttet at yde et samlet tilskud til projektet på kr. 8.922.000. 

 

Fødevareministeriet meddeler hermed tilsagn om tilskud til projektets udgifter på i alt kr. 
11.168.000. Tilskuddet kan maksimalt udgøre kr. 8.922.000. 
 
Tilskuddet fordeler sig således: 

− AU, DJF, modtager 37 pct. af omkostningerne, dog maksimalt kr. 3.261.200. 
− KU, FOI modtager 17 pct. af omkostningerne, dog maksimalt kr. 1.500.000. 
− AU, Dep. of Curriculum Research, modtager 11 pct. af omkostningerne, dog maksimalt 

kr. 1.000.000. 
− AU, Aarhus School of Business, modtager 13 pct. af omkostningerne, dog maksimalt 

kr. 1.127.000. 
− AU, Dep. of Information and Media Studies, modtager 11 pct. af omkostningerne, dog 

maksimalt kr. 999.800. 
− Videnscenter for Landbrug modtager 5 pct. af omkostningerne, dog maksimalt kr. 

449.000. 
− Organic Denmark modtager 2 pct. af omkostningerne, dog maksimalt kr. 156.000. 
− Thise Mejeri a.m.b.a. modtager 1 pct. af omkostningerne, dog maksimalt kr. 105.000. 
− The Animation Hub modtager 4 pct. af omkostningerne, dog maksimalt kr. 324.000. 

                                                           
1  Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Lov nr. 1502 af 27. december 2009. 
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Der henvises til det godkendte samlede budget og budgetter for hver deltager i projektet. 
Vedlagt som bilag 3.  
 

Projektperiode 

Projektperioden begynder den 01-01-2011 og afsluttes den 31-12-2013 . Der ydes kun tilskud 
til udgifter, som er afholdt inden for denne periode.  
 
Offentliggørelse af tilsagn 
Som oplyst i ansøgningsskemaet offentliggør FødevareErhverv projekttitel, kort beskrivelse af 
hvad projektet omhandler, navnet på tilsagnshaver samt tilskudsbeløbets størrelse.   
 
Information om projektet 
Fødevareministeriet opfordrer til, at information om projektet og dets resultater udbredes i 
artikler, informationsmateriale, på seminarer eller i andre relevante sammenhænge. Her skal det 
tydeligt fremgå, at projektet er finansieret med tilskud under GUDP-loven fra 
Fødevareministeriet. 
 
Accept af tilsagn 
Virksomhedens økonomisk ansvarlige skal underskrive en erklæring vedrørende accept af 
tilsagnet med de tilhørende betingelser (bilag 1). Erklæringen skal være modtaget i 
FødevareErhverv senest 4 uger efter modtagelse af tilsagnsskrivelsen. 
 
Betingelser for at modtage tilskud 
For at du kan modtage tilskud skal projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet og 
den godkendte ansøgning. Herudover skal en række generelle betingelser (bilag 2) og særlige 
betingelser være opfyldt. 
 
De særlige betingelser for at få udbetalt tilskuddet:  
 
1. Du skal indsende statusrapport over opnåede resultater en gang årligt efter anmodning fra 

ICROFS. Første gang der skal indsendes statusrapport er den 31. januar 2011. 
 
Klagevejledning  
Du kan klage over retlige spørgsmål, det vil sige procedurefejl i forbindelse med afgørelsen, 
inden 4 uger fra den dag, du modtager vores afgørelse. Klagen skal være modtaget i 
FødevareErhverv inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, 
medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde overskridelse af fristen. Klagen 
sendes til: 
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Departementet 
c/o FødevareErhverv 
GUDP-kontoret 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
Vi sender herefter klagen sammen med vores kommentarer til Fødevareministeriets 
departement, som træffer afgørelse i sagen.  
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Ved henvendelse i sagen skal projektets journalnr.: 3405-10-OP-00140, oplyses. E-mails bedes 
sendt til gudp-kontor@ferv.dk.  
  
 
 
Med venlig hilsen 
 
GUDP-Sekretariatet 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagte bilag 
Bilag 1: Erklæring - accept af tilsagn og de nævnte betingelser 
Bilag 2: Generelle betingelser 
Bilag 3: Godkendt budget for tilskudsberettigede omkostninger 
 
Udbetalingsvejledning samt skemaer og revisorerklæring til brug ved udbetaling af tilskud vil 
være til rådighed på FødevareErhvervs hjemmeside www.ferv.dk senest 31. januar 2011. 
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Bilag 1: Erklæring, j.nr.: 3405-10-OP-00140 

Erklæring - accept af tilsagn og de nævnte betingelser. 

Alle projektets deltagere bedes på vedlagte genpart med underskrift fra virksomhedens 
økonomiske ansvarlige (ikke de projektansvarlige) attestere, at tilsagnet og de tilhørende 
betingelser for tilskud accepteres.  
 
Erklæringen kan eventuelt kopieres, og hver part udfylder hver sin kopi. Alle underskrifter skal 
indsendes samlet. 
 
Erklæringen skal returneres til FødevareErhverv inden en måned.  

Virksomhedens navn CVR/CPR nr. Dato Underskrift  
den økonomisk 
ansvarlige 

Navn gentaget  
maskinskrift/  
blokbogstaver 

Projektansvarlig 
Virksomhed/institution 
 
 
 

    

Deltager 2 
 
 
 

    

Deltager 3 
 
 
 

    

Deltager 4 
 
 
 

    

Deltager 5 
 
 
 

    

Deltager 6 
 
 
 

    

 
Erklæringen bedes returneret som skannet dokument til: 
gudp-kontor@ferv.dk 
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Bilag 2: Generelle betingelser og oplysninger 
 
 
De generelle betingelser for at få udbetalt tilskuddet: 
 
1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse.  

 
2. Ændringer i projektet, som f.eks. ændring af projektperiode, ændringer i budgettet eller 

andet, skal der ansøges om skriftligt til FødevareErhverv inden projektets afslutningsdato. 
Ændringerne må ikke iværksættes før disse er godkendt af FødevareErhverv. 
Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. Hver deltager i 
et projekt kan maksimalt søge om budgetændringer én gang om året. 
 

3. Tilskudsbeløbet tilbagebetales i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 922 af 15. juli 
2010 § 47, hvis projektets resultater udnyttes kommercielt. Herunder hvis der opnås 
licensindtægter af patenter opnået på baggrund af projektets resultater. 
Tilbagebetalingskravet kan ikke overskride det faktiske udbetalte tilskud. 

 
4. Hvis andelen af anden offentlige finansiering til projektet ændres i projektperioden, skal 

FødevareErhverv underrettes herom. 
 

5. Det er tilsagnshaver, det vil sige den projektansvarlige virksomhed og de angivne 
deltagere, der skal gennemføre projektet. Såfremt en anden skal indtræde i projektet, i 
stedet for tilsagnshaver, skal Fødevareerhverv ansøges herom.  
 

6. Hver udbetalingsanmodning skal vedlægges en revisorerklæring, der er underskrevet af 
en registreret eller en statsautoriseret revisor. For offentlige institutioner skal 
revisorerklæringen underskrives af institutionens økonomiansvarlige.  
 

7. Tilskud til kørsel beregnes altid på grundlag af statens laveste takst.  
 

8. Omkostninger til løn skal ske på baggrund af en registrering af den enkelte medarbejders 
timeforbrug.  
 

9. Indtægter fra projektet herunder indtægter fra salg af prøveproduktion skal modregnes ved 
opgørelsen af projektets omkostninger. 
 

10. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at nødvendige tilladelser fra offentlige 
myndigheder er opnået inden aktiviteten gennemføres og tilladelserne er indsendt til 
FødevareErhverv. 
 

11. Der skal senest 3 måneder efter at projektperioden er afsluttet indsendes anmodning om 
slutudbetaling af tilskud og en samlet slutrapport til FødevareErhvervs godkendelse.  
 

12. Tilsagnshaver skal i mindst 5 år fra slutudbetalingsdatoen opbevare udbetalingsanmodning 
og tilhørende originale regnskabsbilag. 
 

13. Det er et krav at bevillingshavende institution/virksomhed og de til projektet knyttede 
deltagere i nødvendigt omfang bidrager med data og information i forbindelse med 
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rapportering, evaluering og anden opfølgning på projektet samt af Grønt Udviklings- og 
Demonstrationsprogram som helhed. 

 
 
Endvidere oplyser FødevareErhverv om, at 

• oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af FødevareErhverv til sagsbehandling, 
administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn efter reglerne i lov om 
behandling af personoplysninger.  

• oplysningerne vil blive brugt af FødevareErhverv og tredjemand til statistiske, forsknings-, 
planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Endelig vil oplysningerne blive videregivet 
til SKAT. 
 

Vi anbefaler, at du undersøger muligheden for at få en eneret i form af patent, brugsmodel, 
varemærke eller en designbeskyttelse, såfremt projektet fører til et positivt resultat. Hvis du 
opnår beskyttelse efter patentlovgivningen eller anden eneretslovgivning, skal vi orienteres 
skriftligt herom. 
 

 
 


