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Notat vedrørende ReproUnion-projektet – økonomi og ansvar 
 
Spørgsmål 1: Hvem er lead og aftaleansvarlig for ReproUnion-projektet  
Af den fremsendte ansøgning til Region Hovedstaden om medfinansiering af Re-
prounion-projektet fremgår, at Medicon Valley Alliance (MVA) i udgangspunktet skal 
fungere som lead partner for projektet. Lead partner/MVA vil således fungere som 
overordnet ansvarlig for at overvåge projektet og herunder sikre, at de aktiviteter der 
skal gennemføres sker som aftalt/retmæssigt og efter EU´s retningslinjer. 
 
For de projekter der bliver godkendt til at modtage støtte fra EU´s Interregmidler, er 
det praksis, at der er en efterfølgende proces, hvor fordelingsprincipper og en klar pro-
jektorganisation mellem de deltagende parter fastlægges i en partnerskabsaftale, som 
underskrives af alle. 
 
Partnerskabsaftalen regulerer de forskellige parters roller og opgaver, fordelingsprin-
cipper for EU-støtte, håndteringen af de regionale og private bidrag og håndteringen af 
”in kind” medfinansieringen(dvs. lokaler, service, administration, arbejdstid mv.) fra 
deltagende hospitaler og universiteter. I aftalen kommer også til at indgå, hvem der 
har ansvar for hvilke aktiviteter, og hvordan eventuelle konflikter skal håndteres. 
 
Spørgsmål 2: Hvem modtager pengene fra Interreg og står for økonomiadmini-
strationen 
 
Proceduren for udbetaling af EU´s interregmidler er, at man i faste 6 mdr´s intervaller 
udarbejder en perioderapport, som samler og opgør de aktiviteter og det forbrug, som 
alle afdelinger/enheder i ReproUnion-projektet har afholdt/gennemført.  
 
Perioderapporten indsendes til et revisionsfirma, som har til opgave at udarbejde en 
forbrugsrapport, hvor det klart dokumenteres, hvilke aktiviteter der har været afholdt, 
og hvilke udgifter der har været i forbindelse hermed.  
 
På den danske side er det Deloitte, der er revisionsfirma for udarbejdelsen af forbrugs-
rapporter. Revionsfirmaet sender forbrugsrapporten videre til Interreg-sekretariatet, 
som håndterer udbetalingen af EU´s interreg-midler til projektets lead partner. Dvs. at 

  



parterne i Reprounion-projektet ikke får udbetalt EU-midler før man klart har doku-
menteret, at den aftalte aktivitet er gennemført, og er i overensstemmelse med de kri-
terier, som projektet opnåede EU-støtte på. 
 
I forhold til de regionale tilskud er det endnu uafklaret, hvor disse midler skal place-
res. Såfremt EU-ansøgningen godkendes vil der skulle aftales en model herfor i for-
bindelse med udarbejdelsen af partnerskabsaftalen mellem de deltagende parter. Pro-
jektets initiativtagere har oplyst, at midlerne i udgangspunktet tænkes placeret/fordelt 
efter en nærmere aftalt fordelingsnøgle på de deltagende hospitaler og universiteter, og 
hvor de lokale økonomiadministrationer vil være garanter for, at udbetaling og håndte-
ring af midlerne sker i overensstemmelse med de gældende regler. 
 
EU-interreg-midlerne betales som fast princip altid til lead partner i dette tilfælde 
MVA, som efterfølgende ud fra den i partnerskabsaftalen anførte fordelingsnøgle, for-
deler støtten til projektets parter. 
 
Spørgsmål 3: Hvem er formelt forpligtet/ansvarlig over for Interreg/EU, hvis 
f.eks. et hospital i Region Hovedstaden ikke lever op til sine forpligtelser og mis-
ligholder aftalen  
 
Hvis et hospital af en eller anden årsag skulle stå i den situation, at man f.eks. trækker 
sit tilsagn om midler tilbage, så vil der i forhold til EU/Interreg i udgangspunktet ikke 
ske andet end, at den del af projektet, som hospitalet havde til opgave at gennemfø-
re/afholde, ikke bliver til noget.  
 
Når en aktivitet ikke afholdes, vil der således heller ikke kunne oppebæres en 50 pct. 
medfinansiering fra EU´s Interregprogram.  
 
I og med at Deloitte er inde som garant for, at der er dokumentation for afholdte akti-
viteter i projektet, er der således en minimal risiko for at EU-midler udbetales uret-
mæssigt. 
 
Endelig bemærkes, at håndteringen af eventuelle interessekonflikter eller mislighol-
delser af den aftale der indgås med EU/Interreg om projektet, vil blive reguleret i part-
nerskabsaftalen. 
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