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Tilsagnsbrevtil projekt Lokalt funderede analyser

 

Kære Viborg Kommune

Meddennetilsagnsskrivelse giver Miljøstyrelsen tilsagn om tilskud til Lokalt funderede analyser med
1.546.136,59 kr.

Det oprindelige ansøgte beløb var 4.998.00 kr. Efter dialog mellem tilsagnsmodtagerog Miljøstyrelsen
udgår ”Løsningsmodel3. Ålegræs”, vedrørendeetablering af ålegræs i kystvandet, idet der med

projektet primært lægges vægt på planlægning og i mindre grad på implementering af virkemidler.

Implementering følger i en senere fase. Dermed reduceres ansøgte budget med 1 mio.kr.

Tilsagnet vil først være gældende, når tilskudsmodtager har returneret accept af vilkårene for

modtagelseaftilskuddet til Miljøstyrelsen.

Nedenfor er nærmere redegjort for vilkårene for modtagelseaf tilskuddet.

Projektperiode '

Projektperioden begynder den 1. februar 2023 og afsluttes den 31. december 2023. Der ydes kun. -
tilskud til udgifter, som er afholdt inden for denne periode. …

Tilskuddetgivestil at afdække udgifter tilhørende udførsel af projektets tre opgaver; 1) afrapportering
af udfordringer i udvalgt kystvand(e) for at opnå målopfyldelse, 2) 1-2 forslag til scenarier af
alternative indsatsprogrammer samt3) en evaluering af arbejdsprocessen i projektet.

Jf. Bekendtgørelse om kystvandråd dækkertilsagn om tilskud udgiftertil:

e  Konsulentbidrag

e Møderog information

e Rejser og kørsel
e Udgiftertil revisor

e Direkte lønudgiftertil tilsagnshavers personale
e 18 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale

Økonomisk rammefortilskuddet

Der ydestilskud til Lokalt funderede analyser på 1.546.136,59 kr. kr. ekskl. moms.
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Tilskuddet dækkeralle tilskudsberettigede udgifter til gennemførelse af det ansøgte projekt jf. 8 7 stk.2

i Bekendtgørelse om kystvandråd. Overskridelser på grundaf pris- og lønstigninger, merforbrugeller

andet, vil ikke blive dækketaf tilskudsordningen.

Udbetaling aftilskud

Tilskuddet udbetales af Miljøstyrelsentil tilskudsmodtages CVR.nr. enten forudbetalt efter

tilskudsmodtagers tilkendegiven eller udbetalt senest tre månederefter afslutning af projektet, hvor

tilsagnsmodtager anmoder om udbetaling af de afholdte udgifter, som fremgår i regnskabet, efter

modtaget slutregnskab.

Ønskestilskuddet forudbetalt skal tilsagnsholder sende ansøgning om udbetaling af tilskud senest den

1. november 2023.

Krav til ansøgningens indhold fremgåraf 8 8 stk. 2 i Bekendtgørelse om kystvandråd. Hermed skal
ansøgningen indeholde ansøgers udgifter til arbejdet i kalenderåret 2023 fordelt mellem

udgiftstyperne nævnt ovenfor i afsnittet Projektperiode samt ansøgers navn, CVR-nr., adresse,
telefonnummer, e-mail adresse og pengeinstitutforbindelse. Til sidst skal ansøgningen indeholde

ansøgers underskrift og angivelse af kontaktperson.

Regnskab
Tilskudsmodtager fremsender senest den 1. april 2024 ansøgning til Miljøstyrelsen om udbetaling af

tilskud samt revisorpategnet slutregnskab vedr. forbruget aftilskudsmidler,jf. § 8 stk. 2. Hvis tilskud
er blevet forudbetalt, skal ikke forbrugte midler betales tilbage til Miljøstyrelsen.

Acceptaftilskud

Tilsagnsmodtager skal inden 14 dage meddele Miljøstyrelsen, at I ønsker at udnytte tilskuddet på disse
betingelser, ved at returnere tilsagnet underskrevet til Peter Kaarup, adresserettil Miljøstyrelsens e-

mail kystvandraad@mst.dk,ellers bortfaldertilsagnet.

Wr -2%
Dato og underskrift: Tilsagnsmodtager

 

Hvis der er spørgsmåltil tilskudsbrevet, står Miljøstyrelsen naturligvis til rådighed med yderligere

oplysninger. Elektronisk post bedesstilet til Miljøstyrelsen og sendttil kystvandraadæmst.dk.

Vi glæderos til at følge projektet og resultaterne.

Medvenlig hilsen

Peter Kaarup

Kontorchef
Østjylland

+ 45 29 16 0173

pekje@mst.dk


