Revisorseminar
”Interreg Deutschland-Danmark – introduktion og information
med henblik på revision på første niveau (1st level control/ FLC)”
Interreg-administrationen inviterer til at deltage i kvalificeringsarrangementer med henblik på revision af projekter under Interreg Deutschland-Danmark.
Interreg Deutschland-Danmark er et program under målet om europæisk territorialt samarbejde og
omfatter Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kreis Plön,
Kreis Ostholstein samt bykommunerne Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster og de danske regioner
Syddanmark og Sjælland. Programmet har et støttevolumen på ca. 90 mio. euro for årene 2014 til
2020. Indtil nu er der godkendt 9 projekter, i hele perioden regnes der med over 100 støttede projekter.
EU’s støtteprogrammer er underlagt strenge regler, som de bevilgede projekter skal overholde for at
modtage tilskud. Dette gælder også for programmet Interreg Deutschland-Danmark.
Kvalificerede og uafhængige revisorer skal attestere, at de beløb, som projekterne anmoder om at få
udbetalt, beror på støtteberettigede udgifter. Kun revisorer, der er specielt kvalificeret til programmet, må revidere Interreg-projekter respektive projektpartnere. Eventuelle kvalificeringer, som er
erhvervet i den tidligere støtteperiode, gælder ikke for det aktuelle program. Kvalificeringen er desuden udtrykkeligt tilknyttet personen. Kvalificerede revisorer optages på en liste, som bl.a. offentliggøres på vores hjemmeside. Projektpartnerne kan fremover vælge deres revisorer fra denne liste.

Med henblik på indholdsmæssig kvalificering til programmet Interreg Deutschland-Danmark tilbyder
programadministrationen interesserede revisorer at deltage i et af følgende arrangementer:

1.

Den 24.11.2015, kl. 10-14
Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, DK-6200 Aabenraa, Danmark

2.

Den 02.12.2015, kl. 10-14

eller

Gewerbezentrum Oldenburg i.H., Neustädter Str. 28, D-23758 Oldenburg i.H., Tyskland.

Seminaret informerer om de specifikke ordninger, gør opmærksom på typiske fejlkilder og giver mulighed for at afklare åbne spørgsmål.
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Deltagelsen er gratis. Tilmelding skal ske
senest mandag, den 9. november 2015.
Yderligere information om seminarets indhold, tilmelding og krav til revisorerne samt til programmet
findes på programmets hjemmeside www.interreg5a.dk, direkte til tilmelding:
https://form.regionsyddanmark.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?alias=Seminar+DK&groupid=2&d
octype=1

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til: Interreg Deutschland-Danmark, forvaltningsmyndighed, Antje
Hellwig, +49 431 9905 2991, antje.hellwig@ib-sh.de.
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