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Deltagere – afrapportering

Dokumenter til regnskabs-afrapportering for
DELTAGERE:





Alle involverede deltagere skal ved projektstart som det første underskrive både
SAMTYKKEERKLÆRING og STARTSKEMA
Deltagerdata indtastes månedsvis i Deltagervæktøj
Når en deltager har underskrevet et startskema, tæller eleven som en deltager.
Startskema og samtykkeskema indsendes som 1 samlet fil til operatøren.
Projektspecifik vejledning til deltagerværktøjet
I forbindelse med den halvårlige afrapportering skal I indsende oplysninger om projektets deltagere i
deltagerværktøjet.
I skal starte med at oprette deltagerne i værktøjet ved at indtaste oplysninger om CPR nummer,
navn, mv. i fanen Home.
Da der ikke skal beregnes medfinansiering til deltagerne, er det ikke nødvendigt at udfylde alle
felterne i Home-fanen.
Vi har tidligere oplyst, at I skal angive mailadresse og mobilnummer for den person, der skal indtaste
oplysningerne fra start- og slutskemaerne i deltagerværktøjet, da disse oplysninger skal bruges til
automatisk at udsende start- og slutskemaerne fra PRV. I jeres tilfælde vil det kun være
startskemaerne, der på sigt skal udsendes automatisk. Så længe I arbejder i det midlertidige
deltagerværktøj, skal I alligevel ikke indtaste mailadresse og mobilnummer, da oplysningerne kun
skal bruges i de formodentlig meget få tilfælde, hvor deltageren oprettes i det midlertidige
deltagerværktøj og derefter overføres til PRV, inden startskemaet er udfyldt. Hvis den situation
opstår, vil vi håndtere det ved, at projektet indtaster deltagerens svar fra startskemaet i PRV.









I skal derfor kun indtaste oplysninger om:
Deltagerens CPR nummer (i formatet: XXXXXX-XXXX)
Deltagerens navn
Startdato: Her skal I angive den dato, deltageren er startet i projektet
Slutdato: Her skal I angive projektets slutdato
Løntype: Her vælger I ”Ingen løn”
Ansættelsestype: Her vælger I ”Kun start- og slutskema”.



De øvrige felter i Home-fanen kan I undlade at udfylde.
Efter I har indtastet oplysningerne om deltagerne i Home-fanen, oprettes automatisk en række for
hver deltager i fanen Startskema og i fanen Slutskema.
I fanen Startskema skal I overføre deltagernes besvarelser fra startskemaerne.

