
 
 

PIXI-VEJLEDNING 
IVÆRKSÆTTERI OG JOBSKABELSE  
VEDR. MEDARBEJDERE PÅ ET EU-PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Hvis medarbejdernes løn skal kunne medtages i et EU-projekt, skal 

følgende udføres 

 

GRAFISK OVERBLIK: 

 

 

 

1) TIMEREGISTRERING 

Alle medarbejdere, der bruger tid i et EU-projekt, skal kunne dokumentere deres timer. Dette gøres enten 

via månedlige timeregistreringer eller i kraft af deltids- eller fuldtidskontrakter. 

Såfremt medarbejdere kontraktansættes, skal der udarbejdes en detaljeret tillægskontrakt, som beskriver 

medarbejderens arbejdsopgaver/aktiviteter i projektet. I kontrakten skal aktiviteternes procentmæssige 

andel af medarbejderens fulde pensionsgivende løn ydermere angives. Skabeloner udarbejdelse til fuldtids- 

og deltidskontrakter kan findes på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/stoetteberettigelsesregler-0.   

Ved timeregistrering bør timerne registreres dagligt for at sikre retvisende og projektrelevante 

aktivitetsredegørelser. Beskrivelserne skal være detaljerede, specificerede, og det skal kunne forstås af 

udenforstående, hvilken opgave der er udført. Timeregistreringen skal underskrives og dateres af både 

medarbejder og den overordnede leder eller projektleder. Registreringen bør underskrives tæt på 

månedsafslutningen. Husk at udfylde punkt 3 & 4 med jeres institutions oplysninger. Skabelon til timesedler 

findes i forretningsgangsbeskrivelsen på www.nyskab.com. Vær opmærksom på, at det kun er 

medarbejderen selv, der må udfylde timer. Aktivitetsbeskrivelser må gerne udfyldes af andre i 

projektorganisationen, f.eks. en koordinator.   

 

TImeregistrering

• Oplysninger om hvad medarbejderen har lavet på projektet

Medarbejder-
oplysninger

• Skema der samler alle medarbejderes oplysninger pr. måned

Medarbejderløn

• Skema der samler alle medarbejderes løn pr. måned - husk lønsedler 
for hver måned

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/stoetteberettigelsesregler-0


 
 

 

Husk, at timernes skal registreres som hele timer - og ikke lektioner. Dvs. 1 = 60 min. 0,5 = 30 min. 0,25= 15 

min. Husk, at pauser trækkes ud, da de ikke må medtælle. Alle timeregistreringer skal følges med en 

lønseddel fra den måned, der afleveres timesedler for. 

Timeregistreringsskema udleveres ved henvendelse til projektets administrative medarbejder. 

 

 

2) REGISTRERING AF MEDARBEJDERE 

Alle medarbejdere registreres pr. måned i ét samlet regneark pr. partner, som opdeles i to ark med 

oplysninger om medarbejderen samt oplysninger om medarbejderløn og timer.  

Link: Medarbejderoplysninger 

Link: Medarbejderløn/timer 

Når der foretages registreringer i skemaerne benyttes oplysningerne fra medarbejdernes timeregistrering 

og lønseddel. Lønudgift beregnes for månedslønnede ud fra følgende: A-indkomst før 

arbejdsmarkedsbidrag, 3 x atp, pension (husk at vurdere på om særlige løndele skal medtages i projektet)  

Link: Vejledning til medarbejderoplysninger 

Link: Vejledning medarbejderløn/timer 

Alt i vejledningen scannes og sendes som sikker post til jps@eucnordvest.dk (administrativ controller). 

Generelt – hvis du er i tvivl – kontakt da projektets administrative controller 

 

 

 

3) EKSEMPLER PÅ TEKSTER I TIDSREGISTRERING 

 

Noter ALTID hvem og hvad man mødes om. F.eks.:  

- Møde med Hans Hansen om udvikling af forløbsbeskrivelser 

- Kørsel til møde Hans Hansen om udvikling af forløbsbeskrivelser (Kronborgvej 119 – Hobrovej 85)  

 

Noter ALTID hvad der arbejdes med/undervises i. F.eks.:   

- Udarbejdelse af projektintroduktion på Wix.com  

- Udvikling af forløbsbeskrivelser med iværksætterkoordinator (navn) 

- kontakt med Coloplast i forbindelse med definition af caseforløb 

- sparring med koordinator (navn) i forbindelse med idegenereringsworkshop  

- Introduktion til OctoSkills  

- Planlægning af Hackathon på Hasseris Gymnasium d. 5/6 2019  

 

 

 

https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer
https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer
https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer
https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer
https://mk6587.wixsite.com/entrepreneur/kopi-af-eu-socialfondsmaterialer
mailto:jps@eucnordvest.dk


 
 

 

Der kan f.eks. IKKE skrives:  

- Møde 

- Forberedelse 

- Projektudvikling 

- Interne tovholderopgaver 

- Oplæg 

- Undervisning 

Ovenstående eksemplers detaljegrad er mangelfuld og vidner ikke om, at der er tale om projektnære 

arbejdsopgaver. Det vil eksempelvis være nødvendigt at beskrive hvilken type møde, forberedelse eller 

oplæg der er tale om samt med hvem.  

 

HUSK: Pauser skal trækkes ud af alle timeregistreringer hos både deltagere og medarbejdere (med mindre 

medarbejdere er ansat på kontrakt og der ikke tidsregistreres) 

 

 

 


