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OPRET EN PROFIL
At indsende en EU-ansøgning gennem Funding & Tenders portal forudsætter
oprettelse af en profil. Profilen vil være bundet til en person, men kan genbruges til
flere EU-ansøgninger, og til forskellige organisationer.
Opret en profil på: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home

Tryk ”Register” for at oprette en ny profil.
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Udfyld med dit navn og email for at oprette en profil. Tryk ”Create an account”

Afvent 60 sekunder på siden, for at forespørgsel gennemføres.

Når registreringen af din forespørgsel er bekræftet…
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… så kan du tjekke din mailindbakke for registreringsemailen. Tryk ”dette linkt” eller

”this link” for at.. ..oprette et kodeord:

Kodeordet skal fornys hvert halve år, så der anbefales et kodeord som kan huskes
igen og igen med mindre ændringer.

Du kan nu bruge Funding & Tenders portalen og oprette ansøgninger.

START EN EU-ANSØGNING
For at oprette en EU-ansøgning, start med at finde det ansøgningsopslag (topic), som
du vil søge:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Du kan enten søge på nøgleord her…

... eller vælge det EU-program, som opslaget hører til. LIFE-programmet er markeret
med pilen.
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Når du har fundet det opslag, du gerne vil søge…

… bør du tjekke om indkaldelsen stadig er åben (Status) og hvornår deadline ligger
(Deadline date).

Efter du har valgt indkaldelsen, og læst information om den (General information,
Topic description, Conditions and documents (herunder særligt ”call document”))…
.. kan du oprette en ansøgning under ”Submission service”..

… ved at bekræfte indkaldelsestypen og dernæst trykke på ”Start submission”.
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Valget af ansøgningsopslaget skal herefter bekræftes og kan bagefter ikke ændres –
men der kan parallelt oprettes andre/flere ansøgninger.
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ANSØGNINGEN
Efter ansøgningen er oprettet, kan indledende information om koordinator og projektet
udfyldes.

Under ”Deadline” kan det ses hvor lang tid der er tilbage til at ansøgningsopslaget
lukker for ansøgninger. Husk at indsende ansøgningen i god tid. Særligt i de sidste 48
timer inden deadline kan ansøgningsportalen overbelastes.
Under ”Call data” kan det ses hvilken indkaldelse (call) og hvilket ansøgningsopslag
(topic) er udvalgt.
Under ”Download Part B templates” kan en skabelon til Part B – selve
projektbeskrivelsesdelen af ansøgningsskemaet – downloades til udfyldelse.
Under ”Support & Helpdesk” kan problemer med online-portalen undersøges og
løses.
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Participant Identification Code (PIC)
For at søge eller deltage i EU-projekter i Funding og Tenders portal, skal din
organisation have et PIC-nummer. Kun organisationer (virksomheder, myndigheder,
universiteter, NGO’er, foreninger, forsyninger etc.) kan have PIC-numre. Individer kan
ikke have PIC-numre.
Tjek om din organisation allerede har et PIC-nummer her:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/participant-register-search
For at oprette et PIC-nummer for din organisation skal du være logget på Funding &
Tenders portalen…

… og trykke på ”My organisation(s)”. Her kan organisationer registreres ved at vælge
”continue registration”.

Der skal angives organisationens juridisk registrerede navn (søg og bekræft i CVRregisteret), det land hvori organisationen er registreret, registreringsnummeret (CVR),
VAT-nummeret (DK[CVR]), og en hjemmeside (såfremt relevant).
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Systemet giver nogle søgeresultater på registrerede organisationer med samme navn,
hvor du kan sikre dig at din organisation faktisk ikke er oprettet endnu. Findes den
ikke endnu, skal du angive flere informationer om din organisation…

Herunder som minimum adresse, postnummer, by og et telefonnummer. Følgende
juridisk data,…

.. som organisationens juridisk registrerede form skal angives, samtidigt med
registreringsdato (se CVR-registeret), om det er en privat eller offentlig organisation,
om organisationen er profitorienteret eller ikke, og andre mulige selvangivelser.
Til sidst kan du tilføje om andre brugere også er tilknyttet organisationen:
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Efter en sidste kontrol af rigtighed af de angivne data..

.. er PIC-koden modtaget. Der vil også være en bekræftelse på vej til den e-mail
tilknyttet personprofilen. E-mailen bør med fordel arkiveres et sikkert sted og sendes
rundt til relevante personer eller afdelinger i organisationen.
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Færdiggør oprettelsen af ansøgningen i systemet
For at færdiggøre oprettelsen af ansøgningen i systemet kræver det at tilføje en
organisation med PIC-nummer, og give projektet et navn.

Med PIC-koden kan du tilknytte en organisation, som vil fungere som koordinator på

ansøgningen og hyppigst også selve projektet. Koordinatoren og tilknyttede
personprofiler kan ændres indtil deadline.
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Du kan vælge om du er den primære kontakt til ansøgningen (main contact), eller om
du er en af flere kontaktpersoner, for eksempel som forskellige partnere vil have,
tilknyttet ansøgningen (contact person).

Under ”Your proposal” skal du udfylde de første beskrivelser om projektet, nemlig
Acronym og en kort opsummering af projektidéen.

Du kan ikke vende tilbage, men du kan ændre indholdene i selve ansøgningen – se
Part A i denne guide.
Når du er klar til at gå videre tryk ”SAVE AND GO TO THE NEXT
STEP”. Der åbnes et vindue med betingelser og vilkår for brugen af
ansøgningsportalen for ansøgninger.
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Her har du mulighed for at vælge om Kommissionen skal have adgang til at se at din
ansøgning er oprettet – og dermed begynde at kunne planlægge evalueringer – eller
om de først kan se oprettelsen af din ansøgning efter deadline.
Der bedes om en sidste bekræftelse, og din ansøgnings er oprettet i system, hvor den
forbliver indtil du sletter den eller indsender den inden deadline.

Du bliver viderestillet til redigering af partnerskabet og projektdeltagere i projektet. Se næste
afsnit.
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Partnerskabet (Consortium)
På den næste side kan projektdeltagerne ses, tilføjes og ændres i.

For at tilføje nye partnere eller associerede partnere, tryk følgende.

Der åbnes et søgefelt, hvor du kan søge efter PIC-numre eller organisationers navn.
Der vil dukke søgeresultater op. For at blive fundet her, skal en organisation være
oprettet med et PIC-nummer. Tryk ”Use” for at tilføje organisationen til ansøgningen.
Tryk ”CO” for at skrive til organisationen via Funding & Tender portalen.
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For tilføjede partnere skal der udfyldes kontaktinformationer på én involveret
medarbejder. Under ”Project Role” vælges ”main contact” for primære indgange til
organisationen eller ”contact person” for en kontaktperson hovedsageligt tilknyttet den
pågældende ansøgning. Her vælger du også redigeringsadgang. For partnere kan det
være en fordel at give redigeringsadgang, når de er skal bidrage med indhold og
formalia til deres del.

Er partnere tilføjet kan de kontaktes, redigeres eller slettes.
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Det er muligt at tilføje ”Affiliated Entity”
til koordinatorer og partnere. Affiliated
entity er en organisation der er
tilknyttet en partner i projektet, typisk i
et ejerforhold, såsom et datterselskab
eller et forsyningsselskab til partneren.
Disse behøver hvis tilføjet ikke selv
underskrive projektkontrakten, og kan
modtage EU-støtte og udføre
aktiviteter i projektet. Affiliated entities
kræver ligeledes PIC-numre for at
blive tilføjet.

Husk at gemme ændringer ved at trykke ”SAVE”.
Indtil deadline kan du altid komme tilbage til denne del og redigere i partnerskabet.
Når du er klar til at gå videre, så tryk ”SAVE AND GO TO NEXT STEP”.

Her kan der dukke forskellige advarsler op:
For eksempel en notifikation om,
at ændringerne kræves bekræftet
i de administrative formularer (i
Part A), som kan tilgås på næste
side. Ændringerne i partnerskabet
skal nemlig tjekkes og bekræftes i
formularerne.

16

Der vil komme en advarsel om, at de
tilføjede organisationer vil modtage en
notifikation om det, når ansøgningen
indsendes.

Hvis en af de tilføjede organisationer
mangler en ”Main contact”, så vil
dette også varsles om. Det anbefales
at underrette den pågældende
kontaktperson om det, og høre dem
om hvorvidt der skal tilføjes en Main
contact. Gives de redigeringsadgang
til ansøgningen kan de selv gøre det.

Accepterer du hele vejen igennem bliver du viderestillet til siden om ansøgningens
indhold, hvor online-formularer tilgås og ansøgningsindhold uploades.
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Ansøgningens indhold
På siden ”Proposal forms” vil du have en række muligheder for redigering af onlineformularer og upload af ansøgningsmateriale.

På venstre side kan du downloade skabelonerne, der skal udfyldes uden for Funding
& Tender portalen.

Dette omfatter et detaljeret budget, partnerbeskrivelser og selve projektbeskrivelsen i
ansøgningen (Part B). Det er de obligatoriske bilag.
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På sidens højre side kan du:

1 – Åbne og udfylde administrative formularer (Part A) af ansøgningen elektronisk.
Heri kan du redigere projektets navn, kort beskrivelse, samt en simpel budgetoversigt.
Dette vil være i toppen af din ansøgningen, når den genereres ved indsendelse.
2 – Uploade et udfyldt ansøgningsskema (Part B).
3 – Åbne og udfylde Key Performance Indicators (KPI) til projektet. Dette bør gøres
sammen med sektion 2 i Part B, ansøgningsskemaet.
4 – Uploade et detaljeret budget. Brug skabelonen, som du hentede på venstre side.
5 – Uploade information om deltagerne. Brug skabelonen fra venstre side.
6 – Uploade optionelle bilag, som projektrelevante kort (projektpartnerskabet/geografi/
hydrologi/infrastruktur/…) over projektområdet, pilotområde beskrivelser, beskrivelser
af arter og habitater. Det omfatter også letters of support, som kan bruges til at
belægge bestemte stakeholderes opbakning til at projektet søges, eller cofinancing
declarations, for når fonde eller andre organisationer vælger at medfinansiere
projektet, uden selv at ville være partnere.
7 – Download af PDF, der viser hvordan Part A vil se ud.
8 – Se redigeringshistorikken siden ansøgningens oprettelse.
9 – Optionel uploade aktivitetsrapporter for organisationer hvor dette er relevant.
Typisk for at belægge deres operationelle kapacitet til at gennemføre de planlagte
projektaktiviteter.
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Bemærk informationerne om krav til diverse uploads.

Mens budgettet skal uploades som Excel-fil, så skal alle øvrige uploads være i PDF
og være højst 10 MB stor. Part B må derudover ikke være længere end 120 sider. Alle
sider over 120 vil blive skjult i Part B.
I det næste vil elektronisk udfyldelse af Part A og Part C forklares. Part B udfyldes i
Word, og uploades i PDF.
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Part A – Formalia, projektresumé, budgetoversigt
De administrative formularer (Part A) kan åbnes ved at trykke på ”Edit forms” på
trinnet ”Proposal forms” på ansøgningens side i Funding & Tender portalen.

Der åbnes nu en ny fane i browseren. Fanen fungerer som et ansøgningsformular
med navigationsfunktioner. I Part A-fanen kan du følgende:
1 – Forlade dokumentet
2 – Springe til
indholdsfortegnelsen
3 – Se hvor i Part A du befinder
dig.
4 – Tjekke formularet for fejl og
mangler.
5 – Gemme og arbejde videre.
6 – Gemme og lukke formularen.
7 – Gå videre til næste del i Part
A.
8 – Se alle dele i Part A – og
tilgå dem.
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Går du igennem Part A’s dele skal der udfyldes tekst, træffes valg og besvares
spørgsmål. I del 1 udfyldes generel information.

Husk altid at scrolle helt ned. Nogle spørgsmål og felter til udfyldelse står først på
næste side.
Husk at prøve på at udfylde alt, også optionelle felter. Som udgangspunkt, jo mere
information der gives, desto stærkere tillid til ansøgningen.
I del 2 kan de tidligere tilføjede projektpartnere ses.

Det er en god idé at trykke ”Show Participant’s Details” for at se de tilgængelige
informationer. Scroll helt ned, og se om partneren skal bedes give mere eller bedre
information.
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I del 3 udfyldes det overordnede og simple budget.

Husk at scrolle til højre – budgettet passer ikke altid i sin helhed på siden.
Husk at afstemme indholdet af budgettet med det detaljerede budget, der uploades i
”Project forms”.
I del 4 udfyldes øvrige spørgsmål til ens
projekt. Til nogen ansøgningsopslag vil der
ikke være nogen.

Det sidste trin er at validere
formularets indhold. Her tjekker
formularet selv for om alt, der
er obligatorisk, er udfyldt
korrekt.
Du bør sikre dig i god tid inden
deadline, at der ikke er nogen
konflikter i formularen.
Ansøgningen kan ikke
indsendes, hvis der er røde fejl,
”Show Error”, tilbage.

Husk at gemme inden du forlader formularet.
I det næste forklares Part C – projektets indikatorer. Part B udfyldes ikke elektronisk,
men uploades i PDF efter udfyldelse af et ansøgningsskema du finder på siden
”Project forms”.
Part B er derfor ikke inkluderet i denne guide.
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Part C – Key Performance Indicators (KPI) og projektets impact
Part C om projektets indikatorer udfyldes ved at trykke ”Edit Part C” på trinnet
”Proposal forms” på ansøgningens side i Funding & Tender portalen.

Der åbnes en ny fane.

På denne side udfyldes indikatorer for det projekt, som du søger om. Indikatorerne
skal hænge tæt sammen med dit projekt og EU’s støtteområde. Udfyld Part C
sammen med sektion 2 i Part B om Impact.
De fleste indikatorer er givet på forhånd, som den første del, der drejer sig om KPIer,
som alle LIFE-projekter skal forholde sig til.
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I anden del af Part C vælges projektets kontekst, herunder hvilket land
projektaktiviterne foregår i.

I tredje, sidste og vigtigste del vælges specifikke indikatorer, som projektet’s effekt
kan måles på.

Bemærk ”Other project specific KPIs” som mulighed for at tilføje indikatorer, som ikke
er prædefinerede. Denne mulighed haves ikke i LIFE CET-ansøgninger, hvor
indikatorerne som ansøgningerne måles og vurderes på er fuldt præskriptive.
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Vælges en indikator, skal der til denne angives en baseline (værdi i udgangspunktet),
og en værdi i slutningen af projektet. Det er muligt og anbefales at udfylde den
forventede effekt 3 eller 5 år efter projektets afslutning.
I bunden af siden kan ”Validation Summary” trykkes for at prøve Part C på fejl og
mangler.

Husk at gemme ændringer.
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Indsendelse af Ansøgningen
Har du udfyldt Part A og Part C, uploadet Part B og de øvrige obligatoriske og
relevante bilag, så er du klar til at indsende din ansøgning.

Først validerer du ansøgningen efter fejl og mangler. Tryk ”Validate”.
Hvis valideringen
finder mangler, skal
disse ændres.
”Eligibility errors” vil
forhindre dig i at
indsende
ansøgningen.
Du kan godt ansøge
selvom der er
”warnings”, men det
anbefales ikke. Typisk
er al information, der
efterspørges, med til
at kvalificere
ansøgningen i
konkurrencen om EUmidlerne.
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Efter du har adresseret alle fejl og mangler, kan du nu indsende din ansøgning ved at
trykke ”Submit”.
Indsender du din ansøgning, så vil alle partnere i ansøgningen blive orienteret om at
de er med i ansøgningen. Den kontaktperson, der er tilknyttet organisationen og PICnummeret, vil modtage en e-mail omkring indsendelsen.
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