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Modtager(e): Økonomimedarbejdere på Aarhus Universitet. Notat 

Overheadregler i FP7 og Horizon 2020 (H2020) 

Overhead benævnes Indirect costs og er en procentdel af Direct costs. 
 
FP7 overheadreglerne er projekttypeafhængige: 
 
Collaborative project (CP) giver 60% i overhead af direkte omkostninger, men 
kun en refusionsrate af RTD-kategorien på 75% og af Demonstration-kategorien på 
50%. Management- og Other-kategorierne refunderes med 100%.   
Jf. i øvrigt notat om bogføring af FP7-overhead i Navision: 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygning
er/Uploaded_filer/Notat_OH_60_CP___i_NS_paa_8000C_DPU_ASB.pdf 
 
Coordination and Support Action (CSA) giver 20% i overhead af direkte om-
kostninger, men refusionsraten for overhead er kun på 7%. 
 
European Research Council (ERC) giver 20% i overhead af direkte omkostnin-
ger. 
 
Marie Curie projekter giver 10% i overhead af direkte omkostninger. Fra Work Pro-
gramme 2009 og frem ændres overheadraten for individuelle Marie Curie projekter 
(IEF, IOF og IIF) og giver nu 700 EUR pr. fellow måned ganget med landekoefficien-
ten. Netværksprojekterne (ITN og IAPP) fastholder overheadraten på 10%.  
Konsultér altid gældende rater i relevant Work Programme. 
  
På alle ovennævnte projekttyper trækker subcontracting herunder revisionserklæring 
ikke overhead og skal bogføres på Navision artskonto 3698 Tjenesteydelser (EU uden 
overhead). 
 
Det er vigtigt at bemærke, at disse regler gælder for alle FP7-projekter indtil projek-
tets slutdato. Reglerne fremgår af Grant agreement og det bagvedliggende Guide for 
Financial Issues for FP7: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89556/financial_guidelines
_en.pdf).  Pt. er den seneste FP7-projektslutdato i 2019.  



 
 
 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Horizon 2020 (H2020) er overheadreglerne ændret lidt i forhold til FP7. 
 
Ikke-Marie Skłodowska-Curie projekter inkl. ERC giver en overheadrate på 
25% af direkte omkostninger. 
 
Marie Skłodowska-Curie projekter er specielle, idet overhead ikke angives som en 
procent, men derimod som en samlet Management/Overhead-budgetkategori (en 
fast rate ganget med antal Fellow-måneder). Den faste rate afhænger af projekttype. I 
Navision sættes overhead til minimum 10% for ITN projekter. For individuelle pro-
jekter afsættes hele Management/Overhead-budgettet som overhead i Navision.  
Anvendelse af Management/Overhead-midler på projekter, hvor kun AU er partner, 
sker nemlig nemmest ved at lade alt være overhead, da ansættelser vil kræve timesed-
ler. Konsultér altid gældende rater i relevant Work Programme.  
 
Subcontracting trækker fortsat ikke overhead og skal bogføres på Navision artskonto 
3698 Tjenesteydelser (EU uden overhead). 
 
På begge ovennævnte projekttyper skal revisionserklæring ikke længere betragtes 
som subcontracting. I regnskabet til EU (Financial statement) skal faktura med revi-
sionshonoraret derfor nu i stedet medtages under kolonne ”D. Direct costs D.3 Other 
goods and services” og genererer således Indirect costs (overhead). I Navision bogfø-
res fakturaen derfor under artskonto 3680 Køb af tjenesteydelser DK.  
 
Det er vigtigt at bemærke, at disse regler gælder for alle H2020-projekter indtil det 
sidste projekts slutdato, da det fremgår af Annotated Model Grant Agreement (som 
kaldes AGA og er en sammenskrivning af Grant agreement og Guide for Financial is-
sues): 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h
2020-amga_en.pdf  ).  
I H2020 ligger de sidste deadlines for ansøgninger i 2020, så den sidste Horizon 
2020-projektslutdato ligger måske helt hen i 2026. 
 
Dette notat har været i høring i Projektenheden i Økonomisekretariatet og ved uni-
versitetets eksterne revisor. 


