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Inledning 

Denna lathund vänder sig i första hand till ekonomihandläggare vid Stockholms 

universitet som arbetar med externa bidragsprojekt som är finansierade av EU:s 

sjunde ramprogram.   

 

Det sjunde ramprogrammet pågår under åren 2007-2013. De regler och tips som ges 

i denna lathund gäller endast för projekt som startas inom det sjunde 

ramprogrammet. 

 

Observera att de sista utlysningarna inom FP7 kommer under 2012-2013, vilket gör 

att projekt som lyder under FP7:s regelverk kan komma att starta så sent som under 

2014 för att sedan eventuellt löpa i upp till fem år, dvs. fram till slutet av 2018. 

 

Viktiga akronymer: 

FP – Framework Programme (Ramprogram) 

EC – European Commission (Europeiska kommissionen) 

EU – Europeiska unionen 
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1 EU-finansierad forskning 

EU:s sjunde ramprogram kan delas upp i fem specifika program (SP): 

 Cooperation – huvuddelen i sjunde ramprogrammet  

Ger stöd till forskningsprojekt inom 10 olika prioriterade tematiska 

forskningsområden: 

1) Hälsa 

2) Mat, jordbruk och bioteknik 

3) Informations- och kommunikationsteknologi 

4) Nanovetenskap och teknologi, material och nyproduktionsteknologi 

5) Energi 

6) Miljö (inklusive klimatförändringar) 

7) Transport 

8) Samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora 

9) Rymd 

10) Säkerhet 

 Ideas 

European Research Council (ERC) ger stöd till enskilda framstående forskare.  

 People  

Research Executive Agency (REA) ger stöd till forskarrörlighet.  

 Capacities  

Innehåller stöd för forskningsinfrastruktur, program för småföretagare. 

 Nuclear Research 

 

2 Olika typer av projekt 

Det finns olika typer av projekt inom det sjunde ramprogrammet. Projekttyperna 

kallas för funding schemes. Dessa är:  

 

2.1 Collaborative Projects 

Forsknings- och utvecklingsprojekt som delas upp i små- eller storskaliga projekt. 

Småskaliga projekt är mindre omfattande och pågår i 2-3 år och har en budget kring 

2-3 miljoner Euro. Storskaliga projekt är mer omfattande och inkluderar många 

partners där huvudsyftet är att arbeta med resultatinriktad forskning som kan 

användas till nya produkter, processer, tjänster osv. och som syftar antingen till att 

öka den Europeiska unionens konkurrenskraft eller till att ta upp viktiga 

samhällsbehov. Dessa projekt pågår i 3-5 år med en budget upp till 10 miljoner Euro.  

Finansiering sker i form av ett bidrag som täcker mellan 50-75 % av projektets totala 

kostnad.  

2.2 Networks of Excellence 

Nätverken ska syfta till att stärka spetsforskningen inom ett visst forskningsområde 

genom att samla den kritiska massa av resurser och expertis som behövs för att bli 

världsledande inom forskningsområdet. Själva forskningen är inte huvudsyftet med 
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nätverken utan det är mer ett system för samordning av forskning och 

informationsutbyte.  

2.3 Coordination and Support Actions  

Coordination Action är samordningsåtgärder som är avsedda att främja och stödja 

nätverksbyggande och samordning av forsknings- och innovationsåtgärder. Bl.a. 

aktiviteter som anordnande av konferenser och möten, genomförande av 

undersökningar, personalutbyten, utbyte och spridning av bästa praxis, inrättande av 

informationssystem och expertgrupper.  

 

Support Action är särskilda stödåtgärder som kan användas till projekt med en eller 

flera deltagare. Inom de prioriterade tematiska områdena kan särskilda stödåtgärder 

omfatta exempelvis konferenser, seminarier, studier och utredningar, arbetsgrupper 

och expertgrupper, driftstöd samt verksamhet för kunskapsspridning, upplysning och 

kommunikation, eller en lämplig kombination av dessa.  

 

Collaborative Projects, Networks of Excellence och Coordination and Support 

Actions är projekttyper inom det specifika programmet Cooperation. 

2.4 People (Marie Curie)  

Programmet syftar till att utveckla och överföra forskningskompetens och utöka 

forskarnas karriärmöjligheter inom och utanför EU. People-programmet är öppet för 

forskare från EU, associerade stater och övriga världen inom alla forsknings-

områden. Det finns flera olika aktiviteter inom Marie Curie programmet: 

 

 Marie Curie Initial Training Networks (ITN) 

 Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (EIF)  

 Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)  

 Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) 

 Marie Curie Career Integration Grants(CIG) 

 Marie Curie Academia Partnerships and Pathways (IAPP) 

 Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) 

2.5 Ideas 

Programmet vänder sig till excellenta juniora och seniora forskare inom alla ämnes-

områden, oberoende av nationalitet, som vill forska vid en värdinstitution i Europa. 

Projekten finansieras upp till 5 år.  

 

Ansökningarna för de individuella bidragen delas in i tre olika grupper:  

 

 Starting Grants, två upp till sju år efter doktorsexamen, finansiering max. 1,5 

miljoner Euro per projekt 

 Consolidator Grants, sju till tolv år efter doktorsexamen, finansiering max. 2 

miljoner Euro per projekt 

http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/rtn/home.html
http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/rtn/home.html
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 Advanced Grants kan sökas av världsledande forskare för banbrytande 

forskning, finansiering max. 2,5 miljoner Euro per projekt 

 

 

Andra typer av bidrag: 

 Synergy Grants, minst två och högst fyra deltagare. Ofta tvärvetenskapliga 

projekt med kompletterande expertis. Max 15 miljoner Euro för upp till sex år. 

 Proof of Concept, för ERC-innehavare som vill exploatera sina idéer. Max 15 000 

Euro 

 

För Starting Grants och Consolidator Grants ansökningar ska ett stödbrev 

(Commitment Letter) undertecknat av chefen för Forskningsservice bifogas. 

 

 

3 Finansiering av och deltagande i ett FP7 projekt      

Reglerna för hur EU-medel får användas skiljer sig väsentligt mellan de olika  

programmen och projekttyperna. Hur vet man om ett EU-projekt är finansierat 

 av sjunde ramprogrammet? För att identifiera ditt EU-projekt rekommenderas att du 

tittar på kontraktet. Är du säker på om ditt EU-projekt är finansierat av 

ramprogrammet eller inte är du välkommen att kontakta Forskningsservice. 

3.1 Vem kan delta? 

Berättigade deltagare är organisationer inom EU, associera länder och i vissa fall 

organisationer från tredje land. Som grundförutsättning gäller att minst tre av 

varandra oberoende organisationer från minst två medlems- och associerade länder 

deltar i samarbetet.  

 

Organisationer kan t.ex. vara företag, universitet, forskningscentra, forskningsinstitut 

m.fl. Även enskilda forskare kan delta genom t.ex. People eller IDEAS. 

3.2 Vilka olika roller kan deltagarna ha? 

Koordinator (Coordinator, CO): Svarar för projektets ledning och samordning. 

Tecknar kontrakt med EU-kommissionen (EC) och sköter kontakterna med denna. 

Koordinatorn förmedlar medel från EC till övriga projektdeltagare och ser till att 

deltagarna lämnar vetenskapliga rapporter och kostnadsrapporter.  

Observera att koordinator har även roll som partner. 

 

Partner (Beneficiary): Deltagare i projektet som planerar och deltar i projektet i dess 

helhet.  

 

Underleverantör (Subcontractor): Tecknar kontrakt med koordinatorn eller part om att 

utföra en bestämd, begränsad, uppgift i projektet. Underleverantören förutsätts i 

motsats till övriga deltagare inte bidra med egna insatser utöver vad som finansieras 
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av EC. Underleverantörer räknas inte som partner, och har begränsade rättigheter i 

projektet.  

 

Revision av EU-projekt räknas som ”subcontracting”. 

 

Tredje part (Third party): Är en juridisk enhet som inte är partner och inte heller 

underleverantör. EU kräver att det finns ett avtal mellan partner och tredje part samt 

att samarbetet är godkänt av EC vid kontraktsförhandlingen. Dessa uppgifter ska 

vara identifierade i Annex I (Description of work / Technical Annex). 

 

4 När EU-projektet är godkänt 

4.1 Kontraktsförhandling 

Efter utvärdering av ansökningarna upprättar EC en lista på de ansökningar som 

man tänker finansiera. Deltagarna för de listade projekten går därefter in i 

kontraktsförhandlingar med EC och får då i uppdrag att fylla i kontraktsunderlag så 

kallat Grant Agreement Preparation Form (GPF). I GPF:en ska samtliga deltagare i 

projektet lämna uppgifter om sina respektive organisationer samt ange vilken 

ersättning man vill ha för att utföra det arbete man i ansökan planerat utföra. Under 

kontraktsförhandlingen ombeds projektdeltagarna också göra eventuella 

anpassningar av projektplanen med hänsyn till de ställningstaganden som 

utvärderingen resulterat i.  

 

Viktigt att notera i samband med kontraktsförhandling är: 

 

 Stockholms universitets ”Participant Identity Code” (PIC) är: 999885022, 

 I GPF ska SU stå som partner, inte de enskilda institutionerna, 

 SU använder Special Transitional Flat Rate modellen, 

  I tabell A3.1 ska det finnas pengar avsatta för revisionsintyg (ca € 5 000 per 

intyg) under posten Management/subcontracting om projektets bidrag från EU 

uppgår till eller överstiger € 375 000, 

 GPF:en ska granskas av Forskningsservice, 

 GPF:en ska undertecknas av "Administrative official authorised to sign the 

contract", vilket är chefen för Forskningsservice eller förvaltningschefen, 

 Bankuppgifter –  

o Projekt där Stockholms universitet är koordinator eller ska 

vidarebefordra pengar till andra länder (s.k. valutakonto):  

Bank: SEB, Statliga affärer, KB1, S-106 40 Stockholm 

Swift adress: ESSESESS 

IBAN: SE97 5000 0000 0555 3820 9008 

 

o Projekt där Stockholms universitet är partner:  

Bank: Swedbank AB (publ.) S-105 34 Stockholm 
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Swift adress: SWEDSESS 

IBAN: SE74 8000 0890 1192 4377 8462 

 

4.2 Undertecknande av dokument 

Vid uppstart av EU-projekt kommer man i kontakt med följande dokument: 

1. Kontraktsförhandlingsunderlag/Contract Preparation Form - GPF  

2. Konsortialavtal/Consortium Agreement (inte alltid obligatoriskt) 

3. Huvudkontrakt, består av: Grant Agreement - GA  

                 Annex I – Description of Work (DoW)/Technical Annex 

                 Annex II – Generella villkor för alla EU-projekt 

                 Annex III – Specifika villkor för olika typer av projekt 

                 Annex IV – Form A, anslutning av deltagare  

                 Annex V – Form B, anslutning av nya deltagare 

                 Annex VI – Form C, kostnadsredovisning  

                 Annex VII – Form D och E, villkor för revision 

Det slutliga kontraktet upprättas av EC och huvudkontraktet följer en standardmodell 

som i princip ser likadan ut för alla projekt inom ramprogrammet. 

 

I det sjunde ramprogrammet undertecknar endast koordinatorn kontraktet med EC. 

Parterna ansluter sig till kontraktet genom att skriva på ”Form A – accession to the 

contract”. Alla parter ska även skriva under ett konsortialavtal i de fall där det behövs. 

Form A och konsortialavtalet undertecknas för Stockholms universitets del av chefen 

för Forskningsservice eller förvaltningschefen. 

 

4.3 Hur ska kontrakt försvaras?  

I de fall där SU är koordinator och kontraktet, efter EC underskrift, inkommer till  

SU,ska originalet lämnas till Forskningsservice som ser till att det diarieförs och  

arkiveras hos registrator. En kopia sänds till institutionen. Samma tillvägagångssätt  

gäller för konsortialavtal när det är underskrivet av koordinatorn.  

 

5 Interna rutiner vid SU när EU-projektet ska starta 

5.1 Upplägg av externt projekt i ekonomisystemet; Finansiärskoder 

När kontraktsförhandlingen är avslutad och projektet kan starta är det dags att lägga 

upp ett projekt i SU:s ekonomisystem för att bokföra projektets kostnader. För detta 

gäller: 

 Projekt kan läggas upp när Forskningsservice har skrivit på Form A. Form A 

behöver i det här läget inte vara motsignerat av koordinatorn eller EC, 

Rektor har beslutat att från och med den 1/1 2006 så ska samtliga av dessa dokument 

granskas och undertecknas av Forskningsservice eller förvaltningschefen. 
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eftersom det ofta kan dröja lång tid tills det kompletta kontraktet kommer till 

SU. 

 Blankett för uppläggning av externt projekt ska fyllas i av Forskningsservice 

innan Ekonomiavdelningen lägger upp projektet på uppdrag av 

Forskningsservice.  

 Följande finansiärskoder används: 

822 - FP7, SU koordinator  

823 - FP7, SU ej koordinator  

824 – ERC (IDEAS)  

825  – Horizon 2020  

 

 

6 Betalning av bidrag - överföringen av medel 

6.1 Förskottsbetalning (pre-financing), ”interim payments”, slutbetalning 

I samband med projektstarten lämnar EC ett förskott (pre-financing). Utbetalningar 

sker under projektets löptid (interim payments) efter det att vetenskapliga rapporter, 

kostnadsredovisningar och eventuell revisionsrapport lämnats till och godkänts av 

EC.  

 

Storleken på förskottsbetalningen varierar, men har i regel en direkt relation till 

projektets storlek (räknat i antal rapporteringsperioder). Om projektet har mer än två 

rapporteringsperioder så blir förskottsbetalningen 160% (med avdrag för 5% av 

bidraget som avsätts till garantifonden) av rapporteringsperiodens genomsnitt. I de 

fall projektet har färre än 3 rapporteringsperioder så varierar förskotts-

betalningsbeloppet mellan 60-80%. Den exakta procentsatsen regleras vid 

förhandlingarna. 

 

Under projektets gång får man så kallade ”interim payments” allteftersom rapporterna 

till EC har godkänts. Förskottsbetalningen och ”interim payments” tillsammans kan 

vara högst 90% av projektets totala EC-bidrag. Efter projektets slut och när 

slutrapporteringen är godkänd får man en slutbetalning från EC. 

 

6.2 Garantifond 

EC avsätter 5 % av totala bidraget till en garantifond. Syftet med garantifonden är att 

räntan på pengarna i garantifonden ska täcka eventuella förluster i projekten. 

Eftersom Stockholms universitet är en offentlig organisation så kommer SU alltid att 

få tillbaka pengarna som har avsatts i garantifonden. Däremot så kan företag eller 

andra privata organisationer förlora pengarna om det är något som går fel i projektet. 
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6.3 Beräkning av förskott, ”interim payments”, garantifond och slutbetalning  

 

EXEMPEL 

Projekt A har 3 rapporteringsperioder med ett totalt EU-bidrag på €3,000,000 

Genomsnittligt EU-bidrag per rapporteringsperiod (€3,000,000/3)= €1,000,000 

Förskottsbetalning (160% * €1,000,000)                         = €1,600,000 

Avdrag till garantifond (5% * €3,000,000)      = €   150,000 

Förskottsbetalning (€1,600,000 - €150,000)      = €1,450,000 

 

Så här kan betalning av bidragsmedel se ut 

 

Aktivitet/Betalning Belopp Kommentar                                 Ackumulerad 

      betalning 

Förskottsbetalning €1,450,000 se exemplet ovan  €1,450,000 

1:a rapport  €1,000,000 SU rapporterar (och får godkänt) 

1st interim payment €1,000,000    €2,450,000 

2:a rapport  €1,000,000 SU rapporterar (och får godkänt) 

2nd interim payment €   100,000 p.g.a. “taket” på €2,700,0001 €2,550,000    

Slutrapport  €1,000,000 SU rapporterar (och får godkänt) 

Final payment €  450,000 slutbetalning   €3,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Beräkning: ((€3,000,000 * 90%) - (€1,600,000 + €1,000,000))  =  €100,000; 

Kommentar: förskott på €1,600,000 anses av EK vara utbetalt trots avdrag på €150,000 för garantifonden 
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7 Ersättningsnivåer 

Ersättningen från EC beror på projekttyp och aktivitet. Ett projekt kan bedriva flera 

aktiviteter samtidigt. Tabell 1 visar en sammanställning av ersättningsnivåerna. 

 

Tabell 1. Projekttyper, aktiviteter och ersättningsnivåer 

   

  
Aktiviteter 

Projekttyper RTD 
Demon-

stration 
Management Other 

Cooperation/Capacities 

 - Collaborative projects 75% 50% 100% 100% 

 - Networks of Excellence 75% - 100% 100% 

 - Coord.  & Support Action - - 100% 100% 

Ideas  

 - ERC Kostnaderna ersätts till 100% 

People 

 - Marie Curie Actions - - Se fotnot [1] 

Se 

fotnot 

[1] 

 - Marie Curie Award (€50,000) - - - - 

 

Ersättningsnivån gäller både för de direkta och indirekta kostnaderna. Se punkt 8.5 

för mer detaljerad förklaring gällande de indirekta kostnaderna. 

 

8 Kostnader i FP7 projekt 

8.1 Tillåtna och otillåtna kostnader 

Enligt ECs regler ska tillåtna kostnader i EU-projekt: 

 ha faktisk grund och vara nödvändiga för projektets genomförande 

 fastställas i enlighet med avtalspartens sedvanliga bokföringsprinciper 

 ha uppkommit under projektets löptid 

 ha bokförts hos den avtalspart som ådragit sig kostnaderna och senast på 

dagen för upprättandet av revisionsintyget 

 

                                                 

 
1) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/mariecurie-actions/docs/mca-financial-guidelines-201-wp-july201_en.pdf 

 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/mariecurie-actions/docs/mca-financial-guidelines-201-wp-july201_en.pdf
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Följande kostnader får inte påföras projektet: 

 fastställbara indirekta skatter och avgifter, bl.a. mervärdesskatt och tull 

 ränteutgifter 

 avsättningar för framtida förluster eller skulder 

 växelkursförluster 

 kostnader som har uppkommit i samband med ett annat EU-projekt 

 kostnader för avkastning på kapital 

 amorteringar och räntor på upplåning 

 Indirekta kostnader/Overhead-kostnader 

8.2 Vilken personal kan ta lön i EU-projekt? 

All forskningspersonal i EU-projektet kan helt eller delvis finansiera sin lön med EU-

bidraget. Även administrativ personal kan delvis finansiera sin lön med EU-bidraget 

som ”managment cost” om institutionen är koordinator av projektet.       

 

Dokumentation av personal 

Den som arbetar i ett EU-projekt finansierat av EC i det sjunde ramprogrammet 

måste föra sin tid i tidsredovisningar. SU:s tidsredovisning uppfyller EC:s följande 

minimikrav:  

 SU:s fullständiga namn enligt GA 

 Anställdes fullständiga namn 

 Projektnamnet enligt GA 

 Relevant tidsperiod 

 Projektnummer i ekonomisystemet 

 De timmar som man har lagt ned på projektet 

 Projektledarens signatur och namn utskrivet 

 Personens signatur och namn utskrivet 

 

 

Blanketter för tidsredovisning kan hämtas från Forskningsservices hemsida. 

http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/eu-och-internationellt/eu-s-

sjunde-ramprogram-fp7/blanketter-mallar-och-lankar-for-eu-projekt-1.4339 

Personalkort på alla som arbetar i EU-projekt ska sparas i projektpärmen. Det ska 

även bifogas ett utdrag ur Primula där man kan se personens kontering under den 

tiden som personen har varit anställd i projektet. Om personen som har arbetat i EU-

projektet inte har en fast lönekontering utan lönen bokas om i efterhand, då behövs 

det ett arbetsledningsbeslut. 

 

Om man arbetar 100% på ett projekt räcker det som tidsredovisning att den 

ansvarige intygar att personen ifråga har arbetat till 100% på projektet perioden 

ifråga. 

 

http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/eu-och-internationellt/eu-s-sjunde-ramprogram-fp7/blanketter-mallar-och-lankar-for-eu-projekt-1.4339
http://www.su.se/medarbetare/service/forskning/finansiering/eu-och-internationellt/eu-s-sjunde-ramprogram-fp7/blanketter-mallar-och-lankar-for-eu-projekt-1.4339
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8.3 Arbetstid, produktiva arbetstimmar, semester- och sjukersättning 

En anställd som arbetar i ett EU-projekt ska ha sin lön och alla sina förmåner betalda 

från projektet i proportion till nedlagd arbetstid. 

Grunden till beräkning av lönekostnad i ett projekt är den tid som redovisas i 

tidredovisningen samt personens totala lönekostnad per år. Detta innebär att till 

lönekostnaden ska även räknas ersättningar för sjukdom och semesterlön.  

 

Förändringen av semesterlöneskulden ingår inte i lönekostnaden2. 

 

På basis av den totala lönekostnaden och de produktiva arbetstimmarna kalkylerar 

man fram timkostnaden. Genom att multiplicera timkostnaden med redovisad tid får 

man den totala lönekostnaden för en person i ett projekt.  

8.4 Resor 

Kostnader för resor, logi och traktamenten ska styrkas med inbjudan, 

deltagarförteckning eller liknande som visar att projektmedlemmen deltagit i 

evenemanget.  

 

Av fakturan och annat bokföringsunderlag ska det framgå vem som är resenär, 

datum och destination. Om den som har rest lämnar in kvitton för egna utlägg är det 

den summan i SEK som har dragits från kontokortet som ska bokföras. Har det egna 

utlägget betalats kontant, är det dagskursen som gäller. 

 

För att förenkla för revisorn vid revision rekommenderar vi att alla resor som har 

gjorts inom EU-projektet listas i kronologisk ordning.  

8.5 Kostnad för utrustning och avskrivning 

Kostnad för utrustning (t.ex. dator) kan bekostas av projektmedel från EC. Dessa 

inköp följer de regler som gäller för Stockholms universitet: utrustning som kostar 

 upp till 25 000 kronor ska kostnadsföras under ett år 

 mer än 25 000 kronor är en anläggningstillgång som ska skrivas av enligt 

universitets avskrivningsregler. Den andel av avskrivningen som infaller under 

projektets gång ska tas upp som en kostnad i projektet, övrig avskrivning får 

institutionen själv stå för. 

 Anskaffad utrustning ska föras upp som tillgång och skrivas av årligen enligt 

SU:s regler. 

 Endast den andelen av utrustningen som används i projektet kan tas med som 

kostnad i EU-projektet.  Formeln för avskrivningar är: 

(A/B) x C x D = avskrivningskostnad 

o A – antal månader utrustningen används i projektet underpågående 

period   

o B – avskrivningsperioden i månader för utrustningen 

                                                 
2
 Undantag är projekt där vid tidigare rapportering har förändring av semesterlöneskuld tagits med i 

lönekostnaden. Detta för att man ska vara konsekvent vid olika rapporteringstillfällen. 
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o C – kostnad för utrustningen 

o D – andelen i % som utrustningen används i projektet 

 Exempel: en institution köper in en dator i början på månad 3 i ett EU-projekt 

som ska pågå i 3 år och ett år motsvarar en rapporteringsperiod (totalt 3 

perioder). Datorn kostar 33 000 kr exkl. moms och personen som använder 

datorn arbetar halvtid i projektet.  Då blir avskrivningskostnaden som man får 

ta upp i period 1: (10/36) x 33 000 x 0,5 = 4 583,33 kr exkl. moms 

 

Om EU-projektet ställer krav på kunskap för att hantera en specifik programvara som 

krävs för projektets genomförande, kan utbildningen bekostas av projektet förutsatt 

att det är en rimlig kostnad och att programmet inte ingår i t.ex. Office-paketet. 

8.6 Indirekta kostnader (OH-kostnader) 

Ersättning av indirekta kostnader varierar beroende på de olika projekttyperna. I fall 

av t.ex. Collaborative projects använder sig Stockholms universitet den s.k. Special 

Transitional Flat Rate modellen vilket innebär ett schablonpåslag av 60% på de 

direkta kostnaderna. Exempel:  

Ett Collaborative projekt vid Stockholms universitet har €1,000,000 i tillåtna direkta 

kostnader, de indirekta kostnaderna kommer i detta projekt vara 1,000,000 * 0,6 = 

€600,000.  

Se Tabell 2 för exakt påslagsprocent. 

 

OBS. Viktigt att komma ihåg är att kostnader för ”subcontracting” måste exkluderas 

från de tillåtna direkta kostnaderna då man beräknar de indirekta kostnaderna!  

 

 

Tabell 2 – Indirekta kostnader – projekttyper och påslag i %  

Projekttyp 

Indirekta kostnader 

som % av tillåtna 

direkta kostnader 

Cooperation/Capacities   

 - Collaborative projects 60% 

 - Networks of Excellence 60% 

 - Coordination  & Support Action 7% 

Ideas    

 - ERC 20% 

People   

 - Marie Curie Actions 
10% 
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8.7 Attest av fakturor  

Alla fakturor ska i vanlig ordning attesteras av projektledare eller någon annan som 

är attestberättigad på institutionen. Projektledare får inte attestera sina egna utlägg. 

 

9 Kostnadsredovisning 

9.1 Form C 

Form C är en kostnadsredovisning som görs av de olika deltagarna i projektet där 

ekonomiansvarig och projektledare intygar att kostnaderna är stödberättigade av EC. 

Kostnaderna i Form C och “explanation on the use of resources” ska överensstämma 

med de kostnader som redovisas i revisionsintyget.  

 

Guide för hur man fyller i Form C finns på denna nätadress: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/h

elp/use_of_resources.pdf 

 

Forskningsservice kan vid behov bistå med granskning av Form C innan den skickas 

vidare till koordinatorn. Kontakta projektekonomerna vid Forskningsservice i god tid 

innan periodens slut, så bokar vi in en tid för genomgång av redovisningen.  

 

Form C ska fyllas i och skickas till koordinatorn för projektet via det elektroniska 

systemet Participant Portal. Den ska även skrivas ut, skrivas på av behörig person 

och skickas till koordinator. För projekt med start efter 2013-01-01 skall detta ske 

elektroniskt, vänligen kontakta Forskningsservice för vidare information. 

9.2 Valutakurs  

Den valutakurs som ska användas i redovisningen är den som ECB publicerar första 

arbetsdagen i den månad som följer efter redovisningsperiodens slut. 

Exempel: Redovisningsperiod 1 för Projekt A är fram till och med april. Då ska Euro-

kursen som publicerats första arbetsdagen i maj användas. Den aktuella Euro-kursen 

finns på Europeiska Centralbankens hemsida. 

9.3 Arkivering 

Allt underlag som har använts för kostnadsredovisning i projektet ska sparas i fem år 

efter avslutat projekt. 

 

10 Revision 

10.1 När? 

EU-projekt finansierade av FP7 krävs det ett revisionsintyg när forskningsprojektets 

EU-bidrag (s.k. ”EU contribution”) har uppgått till eller överstigit €375,000. Då ska det 

upprättas ett revisionsintyg i samband med nästföljande rapporteringsperiod. Vid 

varje enskild revision så ”nollställs” det belopp som utgör beräkningsgrunden för 

revisionskravet (€375,000). Om det ”nollställda” beloppet än en gång uppgår till eller 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/help/use_of_resources.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Participant+Portal/portal_content/help/use_of_resources.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/FormC/force
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-sek.en.html
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överstiger €375,000 efter en utförd revision så krävs det ytterligare en revision. Detta 

betyder alltså att projekt med stora EU-bidrag kan behöva ett flertal revisionsintyg.  

 

Kontakta projektekonomerna vid Forskningsservice för att boka revision! 

10.2 Underlag 

Det är viktigt att förbereda ett så bra underlag som möjligt för revisorn så att han/hon 

så effektivt som möjligt ska kunna gå igenom projektets intäkter och kostnader. Gå 

gärna igenom underlaget tillsammans med forskaren, se till att allt finns med och att 

alla omföringar görs i god tid, cirka en månad innan perioden går ut. Då blir det 

lättare för revisorn att gå igenom underlaget och därmed kommer också kostnaderna 

för revisionen att hållas lägre. 

Kostnader för revisionsintyget ska bokföras på konto 5796 ”Redovisningstjänster 

m.m.”.  

 

Följande underlag ska vara med till revisorn: 

1. Kopia på HBL för den aktuella perioden 

2. FINRAP ur Raindance  

3. Kopior på reseräkningar och inbjudan till möte/deltagarlista 

4. Kopior på alla fakturor 

5. Attesterade tidrapporter 

6. Personalkort ur för alla som tagit ut lön på projektet och lönelistor ur Primula 

7. Kopia på kontraktet  

8. Kopia på Annex 1 till kontraktet 

9. Ändringar av kontrakt, s.k. amendments (t.ex. förlängning av projekt, 

budgetändringar) 

10. Ifyllt Form C 

11. Kontaktblad  

12. Dokumentation av omföringar 

Det är önskvärt att kontaktbladet fylls i så att revisionsbyrån vet vilka som är 

kontaktpersoner i projektet, faktureringsadress och vart revisionsintygen ska skickas. 

Underlaget ska skickas till revisorn enligt överenskommelse med denne. 

 Få bekräftat att revisionsunderlaget har kommit fram till revisorn. 

 Annex I, kontrakt, lönefil från Primula m.m. kan skickas med e-post till 

revisorn. 

 Dela upp underlaget för olika rapporteringsperioder 

 Fakturor och övrigt material ska listas i kronologisk ordning.  

 Finrap och HBL bör omfatta samma datum trots att HBL kan brytas på annat 

datum (om periodavslut mitt i månaden.)  


