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1 Inledning 

Syftet med denna vägledning är att bistå dig i arbetet med att sätta samman en framgångsrik projektansökan 

och hjälpa dig att förstå de administrativa och ekonomiska regler som styr kommissionens program för 

utbildning i EU:s konkurrensregler för nationella domare. 

Den syftar även till att förklara detaljerna i ansökningsprocessen och ge instruktioner om hur man ska fylla 

i blanketten för bidragsansökan och andra relevanta bilagor i inbjudan att lämna projektförslag. 

Du uppmanas därför att läsa denna vägledning noggrant innan du börjar förbereda din ansökan. 

2. Allmänna regler för projektbidrag 

2.1 Vem kan söka?  

Kommissionen stöder projekt som ger ett mervärde på europeisk nivå (se även avsnitt 2.1 i inbjudan att 

lämna projektförslag). Innan du lämnar in en bidragsansökan ska du därför överväga om nationella eller 

regionala finansieringskällor skulle vara lämpligare för ditt projekt än EU-finansiering. 

Artikel 7 i förordning  1382/2013 föreskriver följande: 

 

1. Programmet ska vara öppet för alla organ och enheter som är lagligt etablerade i 

a) medlemsstater, 

b) länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, i enlighet med det avtalet, 

c) kandidatländer, potentiella kandidater och länder som ansluter sig till unionen, i enlighet med de allmänna 

principerna och villkoren för dessa länders deltagande i unionsprogram och som fastställts i respektive ramavtal, 

beslut av associeringsråd, eller liknande avtal. 

2. Organ och enheter med vinstsyfte ska få tillträde till programmet endast i samverkan med ideella eller statliga 

organisationer. 

3. Organ och enheter som är lagligt etablerade i andra tredjeländer än de som deltar i programmet i enlighet med 

punkt 1 b och c, särskilt länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, får associeras till åtgärder inom 

programmet på egen bekostnad, om detta skulle främja syftet med dessa åtgärder. 

4. Kommissionen får samarbeta med internationella organisationer på de villkor som fastställs i de relevanta årliga 

arbetsprogrammen. Programmet ska vara öppet för internationella organisationer med verksamhet på de områden 

som omfattas av programmet, i enlighet med budgetförordningen och de relevanta årliga arbetsprogrammen. 

2.2. Sökande  

 sökanden, eller ”den projektansvarige”, kan besluta att sätta ihop ett team av partner. Beroende på hur 

involverade dessa partner är kommer de att klassificeras som övriga mottagare eller associerade partner. 

Sökanden har ansvaret för projektplanering och projektutveckling och för att lämna in ansökan. Sökanden 

kommer också att ansvara för övergripande ledning av projektet, samordning av uppgifter, kontakter med 

kommissionen och budgetförvaltning. Sökanden kommer att vara kommissionens enda kontaktpunkt och 

kommer att ansvara för all kommunikation mellan kommissionen och alla partner i projektet. 
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Sökanden kommer att fungera som samordnare, och kommer att bli bidragsmottagare och underteckna 

bidragsavtalet om han eller hon blir vald. Därmed åtar sig sökanden det juridiska och ekonomiska ansvaret 

för att genomföra projektet enligt bestämmelserna i bidragsavtalet. 

Om bidragsavtalet avser flera mottagare måste antingen alla bidragsmottagare underteckna avtalet eller så 

måste en av mottagarna underteckna bidragsavtalet på alla bidragsmottagares vägnar. Mottagaren kan göra 

detta först efter att ha erhållit fullmakt från övriga mottagare. Detta kallas ”mandat”. Alla bidragsbelopp 

kommer att överföras till bankkontot tillhörande den utnämnda mottagaren, som kommer att ha ansvaret 

för att vidarebefordra medel till projektets övriga mottagare. 

Sökanden kommer också att ansvara för all rapportering om projektet medan det pågår och kommer att 

utarbeta slutliga ekonomiska redovisningar och rapporter som begärs av kommissionen, om sökande inte 

delegerar den ekonomiska förvaltningen till en annan organisation som fungerar som samordnare. 

För de specifika kriterierna för sökandes bidragsberättigande, se meddelandet om inbjudan att lämna 

projektförslag. 

2.3 Partner och andra deltagande organisationer 

2.3.1 Övriga mottagare 

Övriga mottagare måste vara lagligt registrerade i ett land som är berättigat till finansiering vid den 

tidpunkt då ansökan lämnas in. 

Med övriga mottagare avses organisationer och institutioner som, i samarbete med den bidragssökande 

som samordnare, hjälper till att utforma och genomföra projektverksamheter samt delar relevanta uppgifter 

och finansiella åtaganden. Sökanden och samtliga övriga mottagare är parter i ett bidragsavtal med flera 

mottagare och de delar det rättsliga och ekonomiska ansvaret för att projektet genomförs snabbt och 

korrekt. De kostnader som en övrig mottagare ådragit sig utgör bidragsberättigande kostnader (se avsnitt 5) 

på samma sätt som de kostnader som sökanden ådragit sig. 

Icke desto mindre kommer sökanden alltid att vara den enda kontaktpunkten för kommissionen och 

ansvarar för den rapportering som kommissionen kräver. 

För att styrka att de deltar i projektet måste övriga mottagare underteckna den  avsiktsförklaring  som görs 

när ansökan lämnas in. De måste fylla i och underteckna relevant blankett i ansökningspaketet (blankett för 

partners försäkran). Övriga mottagare kan även underteckna ett mandat där de ger sökanden fullmakt att 

ingå ett bidragsavtal med kommissionen och att få bidragsbetalningen, om projektet väljs ut. Alternativt 

kan bidragsavtalet undertecknas av samtliga övriga mottagare, men endast en av dem kommer att kunna ta 

emot betalningar från kommissionen. 

 

Alla övriga mottagare är solidariskt ansvariga för att genomföra projektet i enlighet med bestämmelserna i 

bidragsavtalet. Det delade rättsliga och ekonomiska ansvaret för projektet innebär också att 

organisationerna måste komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Detta görs vanligen i form 

av ett partnerskapsavtal för det specifika projektet. Kommissionen varken ingriper i eller är part i detta 

partnerskapsavtal. Kommissionen respekterar att organisationer har olika ledningsstilar, men betonar att 

bestämmelserna i ett sådant avtal inte får vara diskriminerande och att de måste uppfylla nationella rättsliga 

krav och vara förenliga med det bidragsavtal som gäller för projektet. Det bör noteras att vid en avvikelse 

har bidragsavtalet företräde framför varje annat avtal som ingåtts mellan partnerskapets medlemmar. 
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OBS!: Eftersom alla övriga mottagare delar det rättsliga och ekonomiska ansvaret, måste vissa av bilagorna 

till ansökningsblanketten lämnas in också av varje övrig mottagare. Se checklistan för sökande för närmare 

uppgifter om dessa. 

2.3.2. Associerade partner 

Tredje parter som antingen inte uppfyller kriterierna för en sökande eller en övriga mottagande 

organisation eller inte kommer att ådra sig kostnader får delta i projektet som associerade partner. 

Associerade partner kan vara t.ex. organisationer från länder som inte är berättigade till finansiering men 

vars deltagande i projektet är motiverat, eller helt enkelt organisationer som kommer att genomföra 

verksamhet som är direkt kopplad till projektet, utan ekonomiska konsekvenser (de kommer t.ex. att stödja 

sökanden genom att tillhandahålla kontakter eller kostnadsfritt ställa sina lokaler till förfogande). 

Om deras deltagande i projektet medför kostnader (t.ex. för resor och uppehälle), måste dessa kostnader 

vara sådana som sökanden eller en övrig mottagare ådragit sig. 

Associerade partner får lämna ett ekonomiskt bidrag till projektet. Detta måste klart anges i ansökan.
1
 

Associerade partner måste underteckna en avsiktsförklaring när ansökan lämnas in. Om en associerad 

partner vill samfinansiera projektet ska beloppet av det ekonomiska bidraget anges i avsiktsförklaringen 

och avspeglas i den preliminära budgeten. 

Sökanden och de övriga stödmottagarna ansvarar för associerade partners verksamhet, eftersom deras 

deltagande är en del av projektförslaget och, senare, kommer att utgöra en del av villkoren i bidragsavtalet. 

2.4 Vilken typ av åtgärder kan finansieras av kommissionen? 

Kommissionen finansierar varje år, efter inbjudan att lämna projektförslag, ett betydande antal projekt. 

Programmet för utbildning av nationella domare i EU:s konkurrenslagstiftningsprogram kommer att 

finansiera projekt som uppfyller målen och överensstämmer med de prioriteringar som anges i inbjudan 

att lämna projektförslag. Det är därför viktigt att du läser igenom all information i meddelandet om 

inbjudan mycket noggrant för att identifiera de områden som är av intresse för kommissionen. 

Endast en bidragsansökan per projekt är tillåten, och den ska lämnas in av sökanden. Varje organisation 

får lämna in ansökningar för flera projekt och dessa kommer att utvärderas separat av kommissionen. Det 

finns ingen begränsning för organisationers möjlighet att delta som partner eller sökande i mer än en 

projektansökan om finansiering enligt samma inbjudan. 

Innan en ansökan lämnas in ska sökanden och partnerorganisationer alltid sätta sig in i det arbete som 

redan gjorts och det aktuella kunskapsläget på området så att de kan skapa ett projekt som är innovativt och 

ger ett mervärde. Projekt som enbart är en upprepning av tidigare projekt och som inte beaktar den kunskap 

som redan finns kommer att få låga poäng i kommissionens utvärdering. 

Bidrag kan beviljas till stöd för åtgärder som vidtas av organ som främjar rättsligt samarbete 

och/eller utbildning i EU:s konkurrensregler för nationella domare samt samarbete mellan dem. 

                                                 
1
 Detta belopp kan förändras under projektets gång, men alla minskningar och/eller ökningar kommer även att 

påverka det totala bidraget från kommissionen. 
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Detta omfattar till exempel följande: 

 Organisering av konferenser, seminarier, symposier eller möten om EU:s konkurrensregler 

för nationella domare. 

 Kort- eller långsiktig utbildning i EU:s konkurrensregler som en del i studieprogrammen 

(grundläggande eller avancerade) för nationella domare och personal inom 

domstolsväsendet. 

 Utbytesprogram för domare av olika nationalitet. 

  Samarbete, inklusive inrättande och/eller underhåll av nätverk och/eller databaser, mellan 

rättsliga myndigheter eller andra offentliga eller privata organ med ansvar för att främja 

och övervaka att nationella domares tillämpning av EU:s konkurrensregler är korrekt. 

GÄLLER INBJUDNINGAR ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG 2014–2020 

 

3. Finansiella aspekter av kommissionens finansiering 

3.1 Finansiella bestämmelser för bidrag 

Projektfinansiering bygger på principen om samfinansiering. Bidrag som beviljas via programmet får inte 

täcka hela kostnaden för projektet. 

 EU-finansieringen får inte överstiga 80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna för projektet (se 
avsnitt 5) i projektet. 
 

Minst 20 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna måste därför täckas av sökanden och/eller 

övriga mottagare och associerade partner. Detta bidrag får inte komma från EU:s budget. 

Samfinansieringsbeloppet ska anges på blanketten för bidragsansökan och i alla relevanta bilagor 

(budgetblankett, avsiktsförklaring(ar), osv.). De medel som sökanden ska bidra med ska finnas på 

sökandens bankkonto och alla medel som utlovats av en övrig mottagare eller associerad partner måste 

vara förenat med villkoret att kommissionen beviljar ett bidrag. Om det finns ytterligare villkor kommer 

bidraget att anses vara utan säkerhet. När det gäller samfinansiering som beviljas av offentliga myndigheter 

tillåts dock ett ytterligare villkor för överensstämmelse med relevanta nationella bestämmelser. 

Bidrag in natura kan anges i därför avsett avsnitt i budgetblanketten, men de betraktas inte som 

”bidragsberättigande kostnader” och godtas inte som samfinansiering, om de inte hör till den kategori som 

avses i skäl 7 i förordning (EU) nr 1382/2013. Skälet har följande lydelse: ”Unionen bör främja 

utbildningsverksamhet som rör genomförandet av unionsrätten genom att betrakta de lönekostnader som 

medlemsstaternas myndigheter har haft för de deltagande domarna och övrig personal inom rättsväsendet 

som bidragsberättigande kostnader eller kostnader som samfinansiering in natura i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ( 1 ) (nedan kallad 

budgetförordningen)”.
2
 

Om det belopp som beviljas av kommissionen är lägre än det belopp som begärs av sökanden, är det på 

sökandens ansvar att uppbringa det ytterligare belopp som krävs eller att minska den totala kostnaden för 

                                                 
2 Gäller endast inbjudningar som offentliggörs från och med 2014. 
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projektet. 

Kommissionens bidrag beviljas enbart för icke-kommersiella ändamål och projekten  får inte ha till syfte 

att uppnå vinst. All eventuell vinst kommer att dras av från det slutliga belopp som betalas ut av 

Europeiska kommissionen. Bidrag med ett värde under eller lika med 60 000 euro är dock undantagna från 

regeln om att syftet inte får vara att uppnå vinst. 

Ansökningspaketet ska innehålla en budgetberäkning i euro, där intäkter och utgifter är i balans. 

 

Budgeterade kostnader ska inte omfatta moms, om inte den organisation som ådrar sig kostnaderna inte 

kan kräva tillbaka moms som betalats på kostnader för varor och tjänster som ska belasta projektet. Moms 

som betalas av offentliga organ berättigar till finansiering om verksamheten faller utanför organets normala 

verksamhetsområde. 

 

Utvalda projekt påbörjas i regel så snart som bidragsavtalet undertecknats av båda parter. Endast utgifter 

från och med startdatum för projektet berättigar till finansiering. Kostnader som uppkommit före det 

datumet är inte bidragsberättigande. 

Kommissionen kan inte ersätta kostnader som har uppkommit i länder som inte är bidragsberättigade. Se 

meddelandet om inbjudan för att kontrollera vilka länder som är bidragsberättigade. 

 

För närmare regler om kostnaders bidragsberättigande, se avsnitt 5 i denna vägledning. 

 

3.2. Betalningsförfaranden 

Finansieringen sker i regel i två omgångar: 

- Ett förskott på högst 50 % av det beviljade bidraget kan betalas ut. I förekommande fall betalas det 

ut efter det att båda parter har undertecknat bidragsavtalet, inom trettio kalenderdagar från det att 

kommissionen har mottagit en begäran om utbetalning av förfinansiering.
3
 Om denna tidsfrist löper 

ut utan att någon betalning görs ska sökanden ha rätt till betalning av ränta som genereras 

automatiskt och som beräknas som en separat betalning. 

- En slutbetalning, dvs. betalning av återstoden av bidraget. Denna kommer att betalas ut efter det att 

kommissionen har mottagit och godkänt både slutrapporten
4
 och en begäran om slutlig betalning.

5
 

Kommissionen kan dock på grundval av en individuell riskbedömning 

- minska andelen förfinansiering, 
- införa en preliminär betalning,  eller 

- begära ytterligare finansiella garantier från sökanden som täcker beloppet på förfinansieringen till 

dess att den slutliga betalningen görs. 

Dessa ytterligare villkor kommer i förekommande fall att meddelas sökanden tillsammans med ett 

                                                 
3 Begäran om förfinansiering måste vara ett brev som skickas per post, daterat och undertecknat, och som innehåller 

hänvisningar till numret på bidragsavtalet och HT-nummer. Det måste omfatta en tydlig begäran om utbetalning av 

förfinansiering, och det totala begärda beloppet i euro ska anges. 
4 Slutrapporten är fullständig när den uppfyller alla krav i bilagorna till bidragsavtalet. 
5 Begäran om slutlig betalning måste vara ett brev som skickas per post, daterat och undertecknat, och som innehåller 

hänvisningar till numret på bidragsavtalet och HT-nummer. Det måste omfatta en tydlig begäran om slutlig betalning, och det 

totala begärda beloppet i euro ska anges. 
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meddelande om att ett bidrag beviljats och kommer även att anges i bidragsavtalet. 

Det slutliga bidragsbeloppet kan under inga omständigheter överstiga det högsta belopp som anges i 

bidragsavtalet. 

När det återstående beloppet betalas kommer det slutliga beloppet att stå i proportion till de 

bidragsberättigande kostnaderna för projektet och minskas om de totala bidragsberättigande kostnaderna 

visat sig vara lägre än de beräknade totalkostnaderna. 

Kommissionen får dessutom minska det slutliga bidragsbeloppet för att garantera att de totala 

projektintäkterna inte överstiger de totala projektkostnaderna. 

De belopp som ska ingå i den slutliga betalningen ska utbetalas av kommissionen inom sextio 

kalenderdagar från mottagandet av en fullständig slutrapport och begäran om slutlig betalning. Om denna 

tidsfrist löper ut utan att betalning erläggs ska sökande ha rätt till ränta. Detta gäller endast giltiga och 

fullständiga betalningsanspråk. 
 
4. Hur ska en ansökan utarbetas? 
 

4.1. Inlämningssätt och språk 

Ansökningar ska lämnas in på standardblanketten för ansökningar och åtföljas av de nödvändiga bilagor 

som anges i förteckningen i del F i ansökningsblanketten. 

Alla styrkande handlingar ska vara tydligt ordnade och numrerade med hjälp av de försättsblad som 

finns i ansökningspaketet. 

Blanketterna kan laddas ner på följande webbplats: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Ansökningar måste lämnas in skriftligt och skickas per post. Inga andra former av inlämning kommer att 

godtas. Ansökningar eller bilagor som skickas med e-post eller fax kommer inte att godtas.  

Frågor om inbjudan att lämna projektförslag kan skickas med e-post till adressen COMP-TRAINING-

JUDGES@ec.europa.eu. 

Ansökningarna ska vara fullständiga (och omfatta alla handlingar som anges i bilagan ”Checklista 

för sökande” i ansökningspaketet), daterade och undertecknade. Två kopior ska skickas in (ett 

undertecknat pappersexemplar och ett exemplar i elektroniskt format (USB eller CD) med post, bud 

eller personligt överlämnande (poststämpelns datum eller mottagningsbeviset gäller). Ansökningar 

eller bilagor som skickas med e-post eller fax kommer inte att godtas. 

Ansökan ska vara undertecknad av en person som är bemyndigad att ingå rättsligt bindande åtaganden 

på sökandens vägnar. 

Ansökan och alla bilagor kan lämnas in på något av Europeiska unionens officiella språk, men helst på 

engelska. Om ansökningarna lämnas in på ett annat språk än engelska ska en sammanfattning på 

engelska (del B.2 i ansökningsblanketten) bifogas. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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4.2. Ansökningspaketet 
Ansökningspaketet består av ansökningsblanketten (delarna A–F) jämte bilagor (bilagorna 1–14) 

4.3. Ansökningsblankett 
Ansökningsblanketten är ett Microsoft Word-dokument (.doc) där nyckelinformation om sökanden, 

projektet och eventuella relevanta partnerskap ska ingå. 

Ansökningsblanketten inleds med projektets titel och en liten ruta reserverad för Europeiska 

kommissionens mottagningsbevis.  

Vi rekommenderar att du läser igenom ansökningsblanketten och dess bilagor noggrant. 

4.3.1 Sökande – Del A 

Ge information om sökanden (se punkt 2.2). 

All kommunikation/korrespondens som avser projektet kommer att skickas till den person vars namn anges 

som ”kontaktperson” och de kontaktuppgifter som anges här kommer också att ingå i bidragsavtalet. 

Kommissionen skulle uppskatta om all kommunikation mellan kommissionen och kontaktpersonen kunde 

ske på engelska av effektivitetsskäl. Kontaktadressen kan vara en annan än sökandens officiella adress. 

Ange namn och befattning för den person som undertecknar för organisationens räkning och underteckna, 

datera och stämpla blanketten. Denna person ska ha rätt att inleda ekonomiskt och rättsligt bindande 

åtaganden på sökandens vägnar. Kommissionen kan begära en kopia av detta bemyndigande. 

Om ett bidrag beviljas för förslaget kommer kommissionen att förbereda bidragsavtalet för undertecknande 

av den person som namnges i detta avsnitt, om inget annat meddelas. 

Ge information om den samordnande organisationen, om sökanden delegerar den ekonomiska 

förvaltningen av projektet till en annan organisation (se punkt 2.2). 

4.3.2 Beskrivning av projektet – Del B 

4.3.2.1 Allmän information – Del B.1 

I denna del beskrivs huvuddragen av de verksamheter som kommer att genomföras som en del av projektet. 

Detta dokument kommer att ge kommissionen detaljerad information om projektet, såsom titel, föreslagna 

verksamheter, mål, prioriteringar, antal partner, varaktighet etc., och kommer att ligga till grund för 

utvärderingen av din ansökan. 

Ge ditt projekt en specifik titel som avspeglar de åtgärder som föreslås. Använd inte namnet på det 

program som tillhandahåller bidraget i din projekttitel. 

Projektets fullständiga titel ska anges i fältet ”titel”. En förkortad titel kan anges i fältet ”förkortning/kort 

titel”. 

Var så utförlig och specifik som möjligt i dina svar och undvik att ge information som inte är relevant, till 

exempel om tidigare projekt, din organisations sedvanliga verksamhet eller annan information som inte har 

ett direkt samband med ditt förslag. 
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I denna del ska partners, deltagares och föreläsares antal och nationalitet (ge uppskattningar om 

nödvändigt) anges tydligt. Dessa siffror kommer att utgöra måttstocken för alla framtida steg i processen, 

inbegripet kontroll av ditt förslag för att se till att det är stödberättigande, expertutvärdering av förslaget 

och – om tillämpligt – en utvärdering vid utgången av projektet för att se om målen för projektet har 

uppnåtts. 

Projekt kan inte vara längre än två år (24 månader). När du planerar ditt projekt bör du ta hänsyn till 

detta och planera din verksamhet i enlighet med detta. 

Ange när du planerar att inleda det föreslagna projektet. Du bör av planeringsskäl ta hänsyn till att 

utvärderingen av förslagen pågår i ungefär tre månader efter sista ansökningsdag. Bidragsavtal 

undertecknas vanligtvis 6–9 månader efter sista datum för inbjudan. Du bör därför ta hänsyn till detta när 

du planerar din verksamhet. 

VIKTIGT:Om du lämnar in ett förslag som påbörjas – eller redan avslutats – före sista ansökningsdag, 

kommer ditt förslag att avslås eftersom EU-finansiering inte kan betalas ut retroaktivt. 

De belopp som anges i detta avsnitt ska vara identiska med de som anges i den preliminära budgeten – 

bilaga 3 till ansökningsblanketten – och vi föreslår därför att du fyller i de här fälten först efter det att du 

färdigställt budgetberäkningen. 

4.3.2.2 Sammanfattning – Del B.2 

Sammanfattningen ska ge läsaren en klar föreställning (vem, vad, var, när, hur, varför) av förslagets mål 

och hur det uppfyller målen för den inbjudan att lämna projektförslag som föranleder inlämnandet av 

förslaget. Det ska också redogöras för innehållet och vilken verksamhet som kommer att utföras för att 

uppnå dessa mål. Sökanden ska också redovisa varför projektet är innovativt och hur projektet kommer att 

bygga på befintlig kunskap och skapa ett mervärde på europeisk nivå. 

Kom ihåg att de experter som utvärderar ditt förslag inte vet vem du är, vad du har gjort tidigare eller hur 

den särskilda situationen ser ut i ditt land när det gäller utbildningsbehov för domare. Försök att vara tydlig 

och uttömmande och framhåll särskilt det som kännetecknar just ditt förslag. 

Observera att andra viktiga inslag, såsom förväntade resultat, marknadsföringsstrategier etc., krävs i avsnitt 

C. Försök därför att inte upprepa dig. Det här avsnittet kommer tillsammans med avsnitt C att bli ert 

projekts ”visitkort” och användas för publicering/spridning, om ditt projekt tilldelas ett bidrag. 

Sammanfattningen av projektet får inte vara längre än en sida och ska lämnas in på engelska. 

Bifoga meritförteckningar (bilaga 9), som kommer att användas vid utvärderingen av förslag för att se om 

det uppfyller urvalskriterierna genom en bedömning av projektets operativa och yrkesmässiga kapacitet. 

Du bör bifoga aktuella meritförteckningar för nyckelpersoner i personalen, inklusive projektets 

samordnare/ledare, den person som är ansvarig för den ekonomiska förvaltningen och de främsta 

experterna. 

Kommissionen ser mycket gärna att dessa meritförteckningar lämnas in i formatet Europass-

meritförteckning. Organisationer kan dock lämna in meritförteckningar i vilket format som helst. Alla 

meritförteckningar ska vara tillräckligt detaljerade så att kommissionen kan bedöma om en person har de 

kvalifikationer som krävs för de föreslagna arbetsuppgifterna och har tillräcklig erfarenhet i ämnet/rollen. 
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Mallen för Europass-meritförteckning kan laddas ner från följande webbplats: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3 Andra projekt som är direkt relaterade till detta förslag – Del B.3 

Ange de EU-bidrag (både administrationsbidrag och projektbidrag) och anbud som mottagits av 

sökandens, övriga mottagares och eventuella associerade partners organisationer under de senaste 

tre åren. 

Ange vilken roll din organisation spelar i dessa projekt (om du är en sökande eller en partnerorganisation). 

Du är skyldig att utan dröjsmål informera GD Konkurrens om alla övriga ansökningar om finansiering som 

riktas till andra institutioner eller organ inom EU, och/eller all finansiering som godkänns av andra 

institutioner eller organ inom EU efter det att denna ansökan lämnats in. 

4.3.3 Projektets motivering, inverkan och resultat – Del C 

4.3.3.1 Motivering till förslaget – Del C.1. 

I det här avsnittet ska du motivera projektets behov, syften och förväntade inverkan samt förklara varför det 

är viktigt att kommissionen väljer just ditt förslag. 

Beskriv även din marknadsstrategi. (Hur kommer du till exempel att locka deltagare? Har du en strategisk 

metod? Har du relevanta sändlistor?) 

4.3.3.2 Resultat och inverkan – Del C.2 

Ange i detalj projektets förväntade resultat, utfall och resultat samt strategin för spridning av dessa. Din 

strategi för att uppnå resultatet ska anges här, och kan också anges i avsnitt E (se punkt 4.3.5). Kom ihåg att 

utvärderarna kommer att använda detta avsnitt för att bedöma hur ditt projekt uppfyller 

tilldelningskriterierna ”spridning och hållbarhet”. Försöka att vara tydlig och uttömmande i beskrivningen 

av den produktion du har för avsikt att leverera och dess bestående effekter. 

4.3.4 Partner – Del D 

4.3.4.1 Översikt över partner – Del D.1. 

I det här avsnittet av ansökningsblanketten ska du ge grundläggande information om alla partner som deltar 

i projektet (inklusive ansökande organisation och eventuella övriga mottagare). Denna förteckning över 

partner ska även ingå i blanketten för finansieringsplan och detaljerad preliminär budget (se bilaga 3 i 

ansökningspaketet). 

4.3.4.1 Partnerskapets kännetecken – Del D.2. 

Lämna kompletterande upplysningar om partnerorganisationerna och deras roll i projektet (vem var och en 

organisation är och vad de gör). Se till att du anger organisationerna i samma ordning som i tabellen i D.1. 

4.3.5 Projektets organisation och ledning – Del E 

4.3.5.1 Arbetsplan och tidsplan för genomförande – Del E.1. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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Den här delen av ansökningsblanketten syftar till att ge dig möjlighet att beskriva vissa aspekter av 

projektet som inte kunde tas upp närmare i del B, men som ändå är viktiga för att projekt eller arbetsflöden 

ska kunna genomföras med ett gott resultat. Ange din arbetsplan och dela upp den i olika steg. 

Sökanden ska ange total varaktighet, personalbehov och förväntade arbetsmetoder
6
. Slutligen ska du 

förklara din strategi för spridning av resultat och din plan för kvalitetssäkring av ditt projekt. 

Den sista delen kommer att göra det möjligt för kommissionens utvärderare att se vilka chanserna är att 

resultaten (eller deras effekter) kommer att bestå efter det att avtalet löpt ut. 

Undvik att beskriva projektet igen, och försök att besvara varje fråga kortfattat. 

4.3.6 Bilagor – Del F 

Alla nödvändiga bilagor anges i del F i ansökningsblanketten. Du måste fylla i och bifoga dessa filer till 

ansökningsblanketten i deras ursprungliga format (Excel och Word) i elektroniskt format och på papper 

när det krävs en undertecknad originalversion. 

BILAGA 1. Checklista för sökande 

Checklistan hjälper dig att göra din ansökan fullständig. När du är klar med din ansökan kan du fylla i och 

underteckna listan för att kontrollera om du fått med allt som krävs. 

BILAGA 2. Elektronisk kopia av den fullständiga ansökan 

För att slutföra inlämnandet måste du lägga med en elektronisk kopia av blanketten för bidragsansökan med 

alla ifyllda bilagor. Den elektroniska kopian ska motsvara originalet (dvs. originalhandlingar som måste 

vara stämplade, daterade och undertecknade ska i det skedet ingå i den elektroniska versionen). För att 

garantera att den elektroniska versionen är en fullständig version rekommenderar vi starkt att du förbereder 

detta när du fyllt i hela ansökningsblanketten och dess bilagor och de är klara att lämnas in. 

 

BILAGA 3. Finansieringsplan och detaljerad preliminär budget 

 
I detta avsnitt av blanketten för bidragsansökan ska den preliminära budgeten för projektet anges, uppdelad 
i kostnads- och intäktskategorier. 

Den totala budgetberäkning som anges här ska vara densamma som den som anges i avsnitt B.1 i 

ansökningsblanketten (projektöversikt). 

Alla belopp ska anges i euro och ha endast två decimaler. 

Finansieringsplanen och den detaljerade preliminära budgeten ska innehålla specifik och tydlig ekonomisk 

information som underlättar utvärderingen av ert förslag. Denna information kommer att läsas tillsammans 

med blanketten för bidragsansökan och dess bilagor, så du bör vara medveten om att eventuella avvikelser 

mellan blanketterna, i fråga om åtgärdens planering (t.ex. antal eller platser för möten osv.) eller i fråga om 

de termer som används för att beskriva varje verksamhet, kommer att bedömas negativt. 

Finansieringsplanen och den detaljerade preliminära budgeten är ett Excel-dokument som är tänkt att 

                                                 
6
 Deltid/heltid, distans/på plats, möten/seminarier osv. 
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användas under hela projekttiden (under ansöknings-, utvärderings- och urvalsstadiet och i slutrapporten). 

Du ombeds lägga med en Excel-version (inte skannad) i din elektroniska kopia av ansökan för att 

underlätta rättelser. 

 
Detta blad ska innehålla all information om de kostnader som krävs för att genomföra projektet. Dessutom 

ska det ange alla källor till projektintäkter (medel), både de belopp som bidragsmottagarna (sökanden och 

övriga mottagare) bidrar med och de medel som eventuella tredje parter (övriga finansiärer och associerade 

partner) bidrar med. 

 
Finansieringsplanen och den detaljerade preliminära budgeten består av följande 15 arbetsblad: 

 Finansieringsplan (sammanfattning av den preliminära budgeten) 

 Del A.a – personal per kategori 

 Del A.b – rese- och logikostnader för personal som deltar i verksamheten 

 Del A.c – rese- och logikostnader för föreläsare, rese- och logikostnader för deltagare 

 Del A.d – kostnader för måltider/förfriskningar för personal som deltar i verksamheten samt för 
deltagare, föreläsare och tolkar 

 A.e – tolkarvoden 

 A.f – kostnader för utrustning, mark och fastigheter 

 A.g – kostnad för förbrukningsvaror och andra förnödenheter 

 A.h – kostnader för publikationer och rapporter 

 A.i – övriga direkta kostnader 

 A.j – allmänna kostnader som belastar verksamheten 

 Bidrag in natura 

 Intäktstabell (övriga bidrag) 

 Underskrift 

 Personalkategori 

 

Den preliminära budgeten godkänns för utvärdering om 

 standardmallen används 

 arbetsbladen har fyllts i med en detaljerad uppdelning i euro av projektets beräknade utgifter. 
 

BILAGA 4. Blankett med bankuppgifter 

 
Lämna följande uppgifter för det bankkonto som ska användas för projektet, om det har valts, och fyll i alla 
relevanta fält: 

 

 Det registrerade namnet på mottagaren, som kommer att samordna projektet (denna information ska vara 

densamma som anges i del A i ansökningsblanketten). 

 Den registrerade adressen till den ansökande organisation som kommer att samordna projektet. 

 Mottagarens bankuppgifter, eller bankuppgifter för den övriga mottagare som utsetts att ta emot 

betalningar (vanligen samordnaren) om bidragsavtalet omfattar flera mottagare. 



Vägledning för sökande – Inbjudan att lämna projektförslag 

- 14 - 

 

 

 Bankens stämpel och datum ELLER ett kontoutdrag som tydligt anger IBAN-nummer, BIC-kod och 

bankens namn. 

 

  BILAGA 5. Blankett för uppgifter om sökanden 

 

Informationen ska lämnas på separata blanketter för sökanden och, i förekommande fall, för varje övrig 

mottagare. Detta är inte nödvändigt när det gäller associerade partner. Programmet ska innehålla följande: 

 Det registrerade namnet på sökanden (denna information ska vara densamma som i del A i 

ansökningsblanketten) eller den övriga mottagaren. 

 Mottagarens/den övriga mottagarens registrerade adress. 

 

BILAGA 6. En förklaring på heder och samvete (uteslutningskriterier och avsaknad av 

intressekonflikt) 

 

Sökande måste underteckna en försäkran rörande uteslutningskriterierna endast om värdet på det begärda 

bidraget är lika med eller högre än 60 000 euro. Försäkran ska endast avse det faktum att de sökande har 

stabila och tillräckliga finansieringskällor för att upprätthålla verksamheten under hela projekttiden och att 

de samtycker till att delta i projektets finansiering. 

 

BILAGA 7. Styrkande av rättslig status 

 

De dokument som räknas upp nedan krävs endast för sökanden och övriga mottagare. De krävs inte när det 

gäller associerade partner. Kommissionen kommer endast att godta kopior av officiella dokument. Dessa är 

nödvändiga för att registrera mottagaren i kommissionens bokföringssystem, men kommer också att 

användas för att kontrollera om den sökande är bidragsberättigad. 
 

Bilaga 7 ska inte lämnas in om sökanden är ett regeringsorgan (t.ex. ett ministerium, en lokal, regional, 

nationell eller federal myndighet, en kommun eller ett annat offentligt organ) eller ett universitet. Dessa 

organ bör dock vara beredda på att lämna relevant dokumentation till kommissionen på begäran. 

 

Beroende på den sökande organisationens rättsliga status kan följande handlingar omfattas: 

 

För privata organisationer: 

1. organisationens bolagsordning eller stadgar. 

2. bevis på organisationens rättsliga registrering: en kopia av en officiell handling (t.ex. officiell 

tidning, företagsregister etc.) som visar organisationens officiella namn och adress till det 

registrerade kontoret (huvudkontoret) samt det registreringsnummer som utfärdats av de 

nationella myndigheterna. 

3. en kopia av momsregistreringshandlingen i tillämpliga fall och om momsregistreringsnumret 

inte framgår av de officiella handlingar som anges ovan. 

 

För offentliga organisationer: 

  1. en kopia av resolution, lag, dekret, beslut eller annan officiell handling som intygar 

organisationens bildande. 
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  2. organisationens stadgar, i tillämpliga fall. 

  3. om organisationen har ett momsregistreringsnummer, en kopia av momsregistreringshandlingen. 

 

BILAGA 8. Bedömning av ekonomisk kapacitet 
 

Om det totala begärda bidraget är lägre än 60 000 euro behöver sökanden endast avge en försäkran 

på heder och samvete om sin ekonomiska kapacitet att genomföra projektet. 

 

Om det totala begärda bidraget är lika med eller högre än 60 000 euro måste sökanden lämna in 

officiella ekonomiska redovisningar (balansräkning och/eller resultaträkning) för det senast 

avslutade räkenskapsåret, som styrker sökandens ekonomiska kapacitet. Nyligen inrättade 

organisationer kan ersätta dessa handlingar med en affärsplan. 

 

Bilaga 8 ska inte lämnas in om sökanden är ett regeringsorgan (t.ex. ett ministerium, en 

lokal, regional, nationell eller federal myndighet, en kommun eller ett annat offentligt organ) 

eller ett statligt universitet. 

 

BILAGA 9. Bedömning av operativ kapacitet 

 

Lämna information om projekt som du har genomfört tidigare. Om du redan har angett dem i del 

B.3 i blanketten för bidragsansökan kan du här lägga till styrkande handlingar och eventuell 

kompletterande information. 

 

Om det totala begärda bidraget är lägre än 60 000 euro behöver du endast avge en försäkran på 

heder och samvete om din operativa kapacitet att genomföra projektet. 

 

BILAGA 10. Lönetabeller för personalen 

 

Löneskalor för personalen kan tillhandahållas till exempel i form av lönebesked. 

Din personals dagliga lön får inte överstiga de högsta tillåtna dagliga nivåerna för personalkostnader. 

 

BILAGA 11. Blankett för partners försäkran 
 

I tillämpliga fall ska avsiktsförklaringar från partnerorganisationer lämnas in, där de intygar sitt 

deltagande i projektet. Om din partnerorganisation är en övrig mottagare (2.3.1), och kommer att 

ådra sig kostnader (som anges i din budget), bifoga då också kopior av bilagorna 6 och 7. 

 

BILAGA 12. Ett uttryckligt åtagande från sökandens sida att ansvara för 

finansieringen 

 

Ange i förekommande fall ett uttryckligt åtagande att ansvara för finansieringen om de övriga 

parterna inte kan göra det. Denna handling kan ha formen av en förklaring. 

 

BILAGA 13. Momsintyg 

 

Lämna in en officiell handling som visar ditt momsregisteringsnummer, eller i tillämpliga fall bevis på 

momsbefrielse. Från och med 2014 får denna handling endast lämnas in som styrkande handling för 

bilaga 5. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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5 Bidragsberättigande kostnader – vilken typ av kostnader kommer 
att godkännas 
 
Kostnader är bidragsberättigande om mottagaren faktiskt ådragit sig dem och de uppfyller samtliga följande 

kriterier: 

 De har uppstått medan projektet eller arbetsprogrammet pågått, med undantag för kostnader som 

avser slutrapporter och revisionsintyg. 

Observera att perioden för bidragsberättigande kostnader börjar löpa i enlighet med vad som anges 

i bidragsavtalet eller bidragsbeslutet. 

Om en mottagare kan visa att projektet behöver inledas innan avtalet undertecknas kan utgifter 

godkännas innan bidraget tilldelas. Perioden för bidragsberättigande kan under inga omständigheter 

börja löpa före det datum då bidragsansökan lämnas in (se avsnitt 4.3.2.1 ovan). 

 De har tagits med i den preliminära budgeten (bilaga III) för projektet eller arbetsprogrammet. 

 De uppstår i samband med projektet enligt beskrivningen i bilaga I och är nödvändiga för åtgärdens 

genomförande. 

 De ska vara möjliga att identifiera och kontrollera, och framför allt vara registrerade i 

stödmottagarens räkenskaper och vara fastställda i enlighet med gällande redovisningsstandarder i 

det land där mottagaren är etablerad och i enlighet med stödmottagarens gängse 

redovisningspraxis. 

 De uppfyller kraven i tillämplig skattelagstiftning och social lagstiftning. 

 De är rimliga, motiverade och uppfyller kraven för sund ekonomisk förvaltning, särskild i fråga om 

ekonomi och effektivitet. 

Mottagarens interna förfaranden för redovisning och kontroll ska göra det möjligt att koppla ihop de 

kostnader och intäkter som deklareras för evenemanget/projektet med motsvarande räkenskaper och 

styrkande handlingar. 

5.1 Stödberättigande direkta utgifter 

Följande direkta kostnader berättigar till finansiering, förutsatt att de uppfyller de kriterier som anges i 

avsnitt 5 ovan. 

De bidragsberättigande kostnaderna för projektet/arbetsprogrammet är de kostnader som uppfyller de 

villkor för bidragsberättigande som anges ovan, kan identifieras som specifika kostnader som har ett direkt 

samband med genomförandet av projektet eller arbetsprogrammet och som därför direkt kan tillskrivas 

projektet, exempelvis följande kostnader: 

- Kostnader för personal som anställts av mottagaren (enligt ett anställningsavtal eller en likvärdig 

tillsättningshandling) för att arbeta med projektet inbegripet faktiska löner plus sociala avgifter 
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samt övriga lagstadgade kostnader som ingår i ersättningen, förutsatt att dessa kostnader 

överensstämmer med mottagarens vanliga lönepolicy. Dessa kostnader får även inkludera 

kompletterande ersättningar, såsom utbetalningar på grundval av tilläggsavtal oavsett dessa avtals 

art, förutsatt att de betalas konsekvent när samma typ av arbete eller expertis krävs och oberoende 

av den finansieringskälla som används. 

Kostnaderna för fysiska personer som arbetar enligt ett avtal med mottagaren som inte är ett 

anställningsavtal kan tas upp under personalkostnader som avses ovan, förutsatt att följande villkor 

är uppfyllda: 

i) De är fysiska personer som arbetar enligt mottagarens instruktioner och, om inget annat 

avtalats med stödmottagaren, i dennes lokaler. 

ii) Resultatet av arbetet tillhör stödmottagaren . 

iii)  Kostnaderna skiljer sig inte avsevärt från kostnaderna för personal som utför liknande 

arbetsuppgifter enligt ett anställningsavtal med mottagaren. 

- Kostnader för personal i nationella förvaltningar, i den utsträckning dessa avser kostnaderna för 

verksamheter som den relevanta offentliga myndigheten inte skulle utföra om det berörda projektet 

inte genomfördes. 

- Ersättningar för resor och uppehälle (för möten, inklusive kickoffmöten i tillämpliga fall, 

konferenser etc.), om dessa kostnader överensstämmer med mottagarens sedvanliga praxis och inte 

överstiger de relevanta enhetskostnader som föreslagits av kommissionen. 

- Värdeminskningskostnader för utrustning (ny eller begagnad): endast den andel av utrustningens 

värdeminskningskostnad som motsvarar evenemangets/projektets varaktighet och graden av 

faktiskt utnyttjande för projektets syften kan beaktas av kommissionen. Kostnaderna för hyra eller 

leasing av utrustning eller andra tillgångar är också bidragsberättigande, förutsatt att dessa 

kostnader inte överstiger avskrivningskostnaderna för liknande utrustning eller tillgångar och inte 

omfattar någon finansieringsavgift. 

I undantagsfall kan de särskilda villkoren (se mallen för bidragsavtal) tillåta att hela kostnaden för 

inköp av utrustning ska återbetalas, om detta är motiverat med hänsyn till projektets art och det 

sammanhang i vilket utrustningen eller tillgångarna används. 

- Kostnader för förbrukningsmaterial, förrådsartiklar och hjälpmaterial, förutsatt att de kan 

identifieras och har tilldelats projektet. 

- Kostnader som direkt har att göra med skyldigheter kopplade till genomförandet av åtgärden 

(spridning av information, specifika utvärderingar av projektet, översättningar, reproduktion). 

För andra bestämmelser och annan information se artikel II.19.2 i mallen för bidragsavtal. 

5.2. Bidragsberättigande indirekta kostnader (allmänna omkostnader)   

”Indirekta kostnader” för projektet är de kostnader som inte är specifika kostnader som har ett direkt 

samband med projektets genomförande och som därför inte direkt kan tillskrivas detta. De kan inte omfatta 

kostnader som kan identifieras eller förklaras som bidragsberättigande direkta kostnader. 
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Ett schablonbelopp på högst 7 % av de totala bidragsberättigande direkta projektkostnaderna är 

bidragsberättigande som indirekta kostnader. Detta motsvarar mottagarens allmänna administrativa 

kostnader som kan hänföras till projektet. 

Indirekta kostnader får inte inkludera kostnader som har tagits upp under en annan budgetrubrik. 

Observera att indirekta kostnader inte berättigar till bidrag genom tillskott som beviljats för särskilda 

projekt om din organisation mottar ett administrationsbidrag. 

5.3. Icke bidragsberättigande kostnader 

Förteckningen nedan är en minimireferensförteckning och ska följas fullt ut, om inte något annat föreskrivs 

i den grundläggande rättsakten. 

– Kapitalavkastning. 

– Skulder och avgifter för skulder. 

– Avsättningar för förluster eller skulder. 

– Kostnader för överföringar från kommissionen som tas ut av en mottagares bank. 

– Upplupen ränta. 

– Osäkra fordringar. 

– Valutaförluster. 

– Kostnader som mottagaren deklarerat för ett annat projekt som mottagit ett bidrag som finansieras 

genom EU:s budget (inklusive bidrag som tilldelats av en medlemsstat men som finansieras genom 

EU:s budget, samt bidrag som tilldelats av andra organ än kommissionen i syfte att genomföra 

EU:s budget). För indirekta kostnader gäller särskilt att de inte ska vara bidragsberättigande enligt 

ett bidrag för ett projekt som tilldelats en mottagare som redan mottar ett administrationsbidrag 

som finansieras genom EU:s budget under den berörda perioden. 

– Avdragsgill mervärdesskatt, 

– Bidrag in natura. 

– Orimliga eller obetänksamma utgifter. 

– Arvoden för resor och uppehälle för EU-tjänstemän. 

 

6 Närmare regler för bidragsberättigande kostnader 

Nedan finns en närmare beskrivning av reglerna för bidragsberättigande för varje kategori av kostnader som 

kan tas upp i budgeten för projektet. Se till att de kostnader du ansöker om bidrag för följer dessa 

bestämmelser, eftersom de annars kanske inte godtas av kommissionen. 
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6.1. Bidragsberättigande direkta kostnader – Finansieringsplan och detaljerad 
preliminär budget 

6.1.1 Personalkostnader (Del A.a) 

6.1.1.1 Allmänna principer 
 

För att säkerställa ett lyckat genomförande av de uppgifter som avser projektverksamheterna ska tillräckliga 

personalresurser anslås för projektet. 

 

Personalkostnader ska tas upp i förhållande till den tid som faktiskt ägnas åt projektet. Kostnaderna ska 

beräknas utifrån den faktiska bruttolönen plus eventuella obligatoriska sociala avgifter och andra 

lagstadgade kostnader som ingår i ersättningen. Den tid som varje medlem av projektpersonalen lägger ner 

på att arbeta med projektet ska regelbundet registreras med hjälp av arbetsscheman eller ett likvärdigt 

system för tidsregistrering som fastställts och intygats av arbetsgivaren. 

Lönenivåerna måste vara rimliga och överensstämma med sökandens normala lönepolicy. Personalens 

dagliga lön får inte överstiga de högsta tillåtna dagliga nivåerna för personalkostnader. 
 

Löner (arvoden) för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan tillskrivas denna kategori om den 

berörda individen arbetar för mottagaren och/eller en övrig mottagare enligt ett avtal eller individuellt 

underavtal som uttryckligen binder personen till projektet och om denna praxis överensstämmer med 

relevant nationell lagstiftning. 

 

När personalkostnader anges i finansieringsplanen och den detaljerade preliminära budgeten ska 

minst följande information anges: 

- Namnet på den som hör till projektpersonalen (om detta är känt). 

- Hans/hennes roll i projektet. 

- Den anställdes anställningsförhållande: Om han/hon kommer att rekryteras specifikt för 

projektet eller redan är anställd av organisationen, om han/hon är egenföretagare, om 

han/hon kommer att arbeta deltid eller heltid med projektet osv. 

 
6.1.1.2 Kostnader för fast anställd personal i en organisation inom den offentliga sektorn 

Det här avsnittet gäller kostnader för fast anställd personal i en organisation inom den offentliga sektorn. 

Det gäller inte personalkostnader för universitet, oavsett deras status. 

Lönekostnaderna för fast anställd personal från en organisation inom den offentliga sektorn kan finansieras 

med bidrag endast i den mån de hänger samman med projektverksamhet som den offentliga organisationen 

inte skulle ha utfört om projektet inte hade genomförts. De verksamheterna måste utgöra en extrakostnad 

för organisationen. 

 

Lönekostnader för fast anställd personal från en organisation inom den offentliga sektorn berättigar till 

bidrag endast i följande fall: 

a) Ersättning för övertid 

Endast kontant ersättning för övertid/extra timmar som betalas till fast anställd personal från en 

organisation inom den offentliga sektorn kan anses vara bidragsberättigande, om personalmedlemmen är 

utstationerad/avdelad för projektet i enlighet med relevanta nationella regler. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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När den här typen av personalkostnader anges i finansieringsplanen och den detaljerade preliminära 

budgeten, ska minst följande information anges: 

- Nyckelordet ”övertid”. 

- Den anställdes namn. 

- Det totala antalet övertidstimmar som krävs för att genomföra projektuppgifter. 

- Enhetskostnaden (timersättningsbeloppet). Enhetskostnaden för övertid ska beräknas 

på grundval av den generella ersättningen för normala arbetstimmar plus den kontanta 

ersättningen för övertiden, dividerat med det totala antalet arbetstimmar (timmar av 

normalt arbete + timmar av övertidsarbete). 

b) Kostnader för att ersätta den anställde i hans/hennes vanliga uppgifter 

Kostnader för fast anställd personal från en organisation inom den offentliga sektorn kan anses vara fullt 

bidragsberättigande om den berörda personen i enlighet med relevanta nationella regler är 

utstationerad/avdelad för uppgifter som har ett specifikt samband med projektets genomförande, och en 

annan person är särskilt rekryterad för att ersätta honom/henne i utförandet av dennes ordinarie uppgifter 

under projekttiden. 

När den här typen av personalkostnader anges i den preliminära budgeten ska minst följande 

information anges: 

- Nyckelordet ”ersatt”. 

- Den anställdes namn. 

- Hans/hennes roll i projektet. 

c) Övriga kostnader för fast anställd personal i en organisation inom den offentliga sektorn 

Med undantag för fall som omfattas av kategorierna a) och b) ovan kommer kostnaderna för fast anställd 

personal från en organisation inom den offentliga sektorn att betraktas som bidragsberättigande inom 

gränsen för det belopp som krävs för att samfinansiera projektet. Under inga omständigheter kan den 

totala kostnaden för fast anställd personal från organisationer inom den offentliga sektorn vara högre än 

den totala samfinansieringen från sökanden, övriga mottagare, associerade partner och tredje parter. 

Kommissionen kommer att se till att detta tak iakttas innan bidraget beviljas och kan minska motsvarande 

kostnader i enlighet därmed. 

När den här typen av personalkostnader anges i den preliminära budgeten ska minst följande 

information anges: 

- Nyckelorden ”omfattas av samfinansiering”. 

- Den anställdes namn. 

- Hans/hennes roll i projektet. 

 

Observera att om det inte finns någon tydlig uppgift i finansieringsplanen och den detaljerade 

preliminära budgeten om huruvida kostnaderna för fast anställd personal från en offentlig organisation 

omfattas av kategorierna a), b) eller c) anses de automatiskt omfattas av kategori c). 

6.1.2 Resor (Del A.b och A.c) och måltider (A.d) 

Endast resekostnader som har ett direkt samband med projektet samt avser specifika och tydligt 

identifierbara evenemang är berättigade till EU-finansiering. Resor till andra platser än de där den sökande 

och övriga mottagare har sitt säte måste ha relevans för projektet, vilket måste styrkas. Resekostnader bör 

ligga i linje med er gängse resekostnadspraxis och bör inte överstiga kommissionens föreslagna 

enhetskostnader. 
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Mottagarna ska använda de transportmedel som kostar minst och alla ansträngningar bör göras för att 

använda det biljettpris som är mest ekonomiskt. 

Ersättningar baserade på enhetskostnader 

Mottagarna kan tillämpa det schablonbelopp per dag som anges i inbjudan att lämna projektförslag för 

kostnader som avser logi och måltider/drycker. Schablonbeloppet per dag är baserat på skalan för logi och 

dagersättning för tjänsteresor som görs av kommissionens personal. En kostnad på 50 % per dag kommer 

att gälla för halvdagsseminarier. Enhetskostnader betalas vanligtvis ut direkt till deltagarna. 

 

För att undvika eventuellt missbruk avråder kommissionen starkt från alla andra system för ersättning 

avseende kostnader för uppehälle. Om det däremot kan styrkas att ett sådant system var officiellt i bruk 

innan bidraget tilldelades, kan det fortfarande användas inom de gränser per land som fastställs i 

kommissionens vägledning.
7
 Kontant betalning ska undvikas (banköverföringar bör användas i stället) 

såvida det inte kan bevisas genom verifikationer som motiverar att dessa betalningar redovisas i 

bidragsmottagarens fullgörande av sina officiella räkenskaper. 

 

Ersättningar baserade på faktiska kostnader 

Kostnader för uppehälle (logi, måltider, lokala resor inom det område där besöket äger rum samt diverse 

utgifter) berättigar till ersättning upp till de faktiska utgifterna. Det är därför mycket viktigt att spara alla 

styrkande handlingar, vilka kan begäras av kommissionen innan den gör slutbetalningen. För att betraktas 

som bidragsberättigande måste dessa kostnader vara rimliga med hänsyn till lokala priser och uteslutande 

avse projektet. Om gemensamma måltider erbjuds deltagarna (t.ex. hotellfrukostar, luncher och middagar 

under evenemang), anses dagtraktamenten för måltider inte vara bidragsberättigande eller dras av från de 

kostnader som uppstått. 

Resekostnader som uppstår utanför de länder som får delta i denna inbjudan att lämna projektförslag 

kommer att avslås som icke bidragsberättigande. 

När resekostnader anges i finansieringsplanen och den detaljerade preliminära budgeten ska avrese- 

och ankomstplats, antal resande och, om detta redan är känt, namn och nationalitet anges på de personer 

som reser, samt skälen för resan (t.ex. uppföljande projektmöte, studiebesök etc.). Kostnaderna ska 

beräknas med hjälp av relevant referenspris (marknadspris eller enhetskostnader). 

När kostnaderna för uppehälle anges i finansieringsplanen och den detaljerade preliminära budgeten 

ska i enlighet med informationen om resekostnaderna anges resmål, antal resande och, om dessa redan är 

kända, namnen på de personer som mottar dagtraktamente samt skälen för resan (t.ex. uppföljande 

projektmöte, studiebesök etc.). 

Kostnader för resor och uppehälle för deltagare, föreläsare och tolkar ska anges  i Del A.c. 

 6.1.3 Kostnader för tolkar och föreläsare (Del A.e) 

Kostnader för tolkar och föreläsare bör anges per individ. Bevis för dessa kostnader måste läggas fram när 

projektet avslutas, inklusive avtal där det exakta antalet arbetade timmar och de belopp som betalats anges. 

                                                 
7
  http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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6.1.4 Utrustning (del A.f) 

6.1.4.1 Utrustning (ny eller begagnad): 

Avskrivningskostnader för befintlig utrustning betraktas i princip som en del av de indirekta 

projektkostnaderna. Om den sökande eller en övrig mottagare har köpt utrustning (datorer, audiovisuell 

utrustning etc.) specifikt för projektet kan de ta upp dem som direkta kostnader, men de måste uppfylla 

följande villkor: 

- Priserna hos olika leverantörer ska jämföras för att se vem som erbjuder bästa värde för pengarna 

(med hänsyn till pris och kvalitet). 

- De ska endast ta upp kostnaden för den utrustning som köpts eller hyrts under den 

bidragsberättigande tiden, med ett belopp som avspeglar användningens omfattning och 

varaktighet inom den tiden. 

- Observera att endast den kostnad som avskrivits enligt nationella avskrivningsregler kommer att 

anses berättiga till bidrag. 

- Specificera den inköpta utrustningen i den organisation där den installeras och se till att den får ett 

inventarienummer. 

När du fyller i utrustningskostnaderna i finansieringsplanen och den detaljerade 

preliminära budgeten, ange vilken typ av utrustning som behöver köpas in, samt det 

fulla inköpspriset. Utrustningen kan dock bokföras som kostnad för projektet först 

efter avdrag för dess avskrivna värde. Det direkta sambandet med genomförandet av 

projektet ska också anges. Om den inköpta hårdvaran kostar mer än 1 000 euro per 

enhet ska avskrivningstakten anges. 

Exempel på EU:s avskrivningsregler: 

Totalt värde på inköpt utrustning: 1 000 

euro Förväntad driftstid: tre år (36 

månader) 

Tillåten månatlig avskrivning blir då 1 000 euro/36 = 27,78 euro Tid för 

bidragsberättigande kostnad enligt bidragsavtalet: 1/9/2014 till 31/8/2016 (24 

månader) 

Inköpsdatum (= fakturadatum): 30/3/2015 

Utrustningen används således för projektet i högst 17 månader. 

Om man antar att utrustningen används på halvtid för projektet blir utnyttjandegraden 

50 %. 

 

Det totala belopp avskrivningar som bidraget täcker uppgår således till 

(27,78 euro x 17 månader) x 0,5 = 236,13 euro 

 

6.1.4.2 Mark och fastigheter: 

Kostnader för förvärv av mark och fastigheter är inte bidragsberättigande. 

Hyreskostnader för lokaler betraktas normalt som en indirekt projektkostnad. Om lokalhyran direkt och 

uteslutande hänger samman med projektets genomförande (t.ex. hyra av lokal för en konferens), kan den 
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dock betraktas som en direkt kostnad. 

 

När kostnaderna för mark och fastigheter anges i finansieringsplanen och den detaljerade preliminära 

budgeten, ska det anges hur lång tid hyran avser (i månader/dagar) och kostnaden beräknas på grundval av 

den relevanta enhetskostnaden. Den direkta kopplingen till genomförandet av projektet ska också anges. 

 

6.1.5 Förbrukningsvaror och andra förnödenheter (Del A.g) 

Kostnaderna för förbrukningsvaror och andra förnödenheter är bidragsberättigande, om de kan identifieras 

och uteslutande används för projektet. De måste kunna identifieras som sådana i mottagarens räkenskaper. 

Förbrukningsvaror och andra förnödenheter måste vara reella kostnader som krävs för att producera 

projektresultat och de ska enbart avse projektet. 

Allmänna kontorsvaror (pennor, papper, mappar, bläckpatroner, el, telefon- och posttjänster, 

internetanslutning, programvara etc.) betraktas som indirekta kostnader. 

När kostnaderna för förbrukningsvaror och andra förnödenheter anges i finansieringsplanen och den 

detaljerade preliminära budgeten ska de  beräknas med hjälp av relevanta enhetskostnader hellre än 

engångskostnader. Den direkta kopplingen till genomförandet av projektet ska också anges. 

 

6.1.6 Övriga möjliga direkta kostnader (Del A.h och A.i) 

6.1.6.1 Kostnader för publikationer och rapporter (Del A.h) 

För att publikationer ska berättiga till EU-finansiering måste de tas fram särskilt för projektet. 

Om verksamhet som avser publikationer, rapporter och spridning av dessa läggs ut på entreprenad måste 

reglerna om underleverantörsavtal i avsnitt 6.3 nedan tillämpas. 

När dessa kostnader anges i finansieringsplanen och den detaljerade preliminära budgeten ska tydligt anges  

typen av publikation eller rapport, antal sidor och antal exemplar. Separata poster ska inkluderas för 

översättningar, kostnader för redigering och tryckning etc. För översättningar ska även anges de språk som 

det översätts från och till. 

6.1.6.2 Övriga direkta kostnader (Del A.i) 

Specifika kostnader som avser konferenser och seminarier som organiseras som en del av projektets 

genomförande ska tas upp under denna rubrik. 

Om verksamheter som avser konferenser och seminarier läggs ut på underleverantörer måste de regler för 

underleverans som anges nedan tillämpas. 

 

När dessa kostnader anges i finansieringsplanen och den detaljerade preliminära budgeten, ska detaljerade 

beräkningar ges för de relevanta kostnaderna, t.ex. kostnader för att hyra en lokal, och antalet deltagare och 

antalet dagar/timmar för vilka lokalen har hyrts ska också anges. 

6.1.6.3 Kostnader som inte omfattas av någon av de andra rubrikerna 

Kostnader som inte omfattas av någon av de andra rubrikerna kan tas upp under denna kategori, om de 

anses vara nödvändiga för ett korrekt utförande av det arbete som anges i avtalet. Typiska utgifter som 

omfattas av denna rubrik inkluderar följande: 
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- Avgifter för finansiella tjänster (avgifter för bankgaranti, avgifter för banktransaktioner. 

Försäkringspremier för risker som avser valutakursförluster ingår inte). 

- Kostnader för tjänster som avser bidragsberättigande kostnader. 

- Andra kostnader som härrör från förpliktelser enligt bidragsavtalet och som inte är budgeterade 

under någon annan budgetrubrik (rapporter, översättningar, revisionsintyg etc.). 

6.2. Bidragsberättigande indirekta kostnader (Allmänna kostnader som 
belastas projektet– Del A.j) 

Dessa är kostnader som avser utgiftskategorier som inte kan identifieras som specifika direkta kostnader. 

De omfattar allmänna indirekta kostnader för att direkt eller indirekt anställa, leda och ge plats för den 

personal som arbetar med projektet. 

De inbegriper vanligen administrations- och förvaltningskostnader, värdeminskning avseende byggnader 

och befintlig utrustning, hyror, underhållskostnader, kostnader för telekommunikation och post, 

uppvärmning, vatten, el eller andra former av energi, kontorsmöbler, kontorsvaror och försäkringar. 

Schablonfinansiering avseende indirekta kostnader (upp till det procenttal som tillåts i bidragsavtalet, med 

en högsta andel på 7 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna), behöver inte styrkas med 

räkenskaper om kommissionen inte särskilt begär detta. 

Organisationer som mottar ett administrationsbidrag från EU:s budget kan inte ta med indirekta 

kostnader i budgeten för ett projektbidrag. 

6.3. Regler om underleverans 

För externa avtal som avser genomförandet av projektet måste mottagaren tilldela ett avtal som ger bästa 

värde för pengarna och som inte medför någon intressekonflikt. 

För avtal över 15 000 euro måste mottagaren också begära in konkurrerande anbud från minst tre 

potentiella leverantörer för att bevisa att det anbud som ger bäst valuta för pengarna har valts. När de gör 

detta måste de följa principerna om insyn och likabehandling av potentiella leverantörer och de måste se till 

att undvika eventuella intressekonflikter. 

 

Det är inte tillåtet att lägga ut all projektverksamhet på underleverantörer eftersom detta skulle 

snedvrida idén bakom partnerskapet. Sökanden får därför inte lägga ut projektets ledning eller allmänna 

administration på underleverantörer och övriga mottagare får inte lägga ut alla eller de flesta av de 

verksamheter som de har ansvaret för på underleverantörer. 

 
Ett underleverantörsavtal ska i regel omfatta följande villkor: 

- Närmare uppgifter om den tjänst som ska tillhandahållas och dess samband med projektet (en 

uttrycklig hänvisning till projektet rekommenderas). 

- Datum då avtalet börjar och slutar. 

- Pris som ska betalas (inklusive en uppdelning och beskrivning av kostnaderna). 

- Arbetsschema/genomförandefaser. 

- Betalningsarrangemang (en eller flera förskottsbetalningar, spridda betalningar etc.). 

- Klausuler som avser bristande uppfyllelse eller sent slutförande. 
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Kommissionen är INTE part i underleverantörsavtalet mellan mottagaren och 

underleverantören/tjänsteleverantören och inte ansvarig gentemot någon av parterna enligt ett sådant avtal. 

Mottagaren behåller därför det fulla ansvaret för att genomföra detta avtal och följa dess bestämmelser. 

Mottagaren måste vidta de åtgärder som krävs för att se till att underleverantören/tjänsteleverantören 

avsäger sig alla rättigheter med avseende på kommissionen enligt denna typ av avtal. 

6.4. Bidrag in natura 

Bidrag in natura avser insatser som inte är kontanta, som exempelvis följande: 

- Råvarudonationer (t.ex. papper och bläck för publikationer). 
- Obetalt frivilligarbete som utförs av ett privatperson eller en juridisk person. 

Bidrag in natura ska inte beräknas som en faktisk projektutgift och utgör inte bidragsberättigande 

kostnader. Om de tas med i budgeten för att bidra till ett korrekt genomförande av projektet ska 

mottagaren åta sig att inhämta dessa bidrag. 

Bidrag in natura kommer att beaktas av kommissionen vid bedömningen av verksamheterna samt 

nivån på sökandens och partnerorganisationernas engagemang och intresse. 

7. Att förbereda den dokumentation som krävs 

Fyll i alla relevanta delar av ansökningsblanketten och bilagorna och placera dem i rätt ordning så att du 

kan vara säker på att din ansökan är fullständig. 

 

När alla dokument är färdiga ska de skannas in och sparas på ett elektroniskt medium (USB eller CD). 

Spara om möjligt elektroniska filer i originalformat (Excel, Word etc.) (till exempel om det inte 

behövs någon underskrift). 

 

7.1. Att ändra en ansökan 

En ansökan eller en bilaga kan ändras endast  fram till slutdatum för inbjudan. Eventuella ändringar ska 

göras i ansökningsblanketten och/eller de relevanta dokumenten, varefter de ska skickas till oss innan 

tidsfristen för inbjudan löper ut. 

När de nödvändiga ändringarna gjorts ska återigen  ALLA begärda dokument bifogas till den nya 

ansökningsblanketten och de nya versionerna sparas (tillsammans med kopior av övriga, oändrade 

bilagor) på ett elektroniskt medium (USB eller CD) . 

ENDAST den senaste versionen av ansökningsblanketten och eventuella bifogade dokument kommer 

att betraktas som giltiga och antas för utvärdering. Om de relevanta handlingarna inte bifogas denna 

senaste version kommer de inte att utvärderas – tidigare versioner kommer inte att beaktas vid 

utvärderingen. 

 

 

VÄNTA INTE TILL SISTA STUND MED ATT LÄMNA IN ANSÖKAN. 

Tidsfristen för inlämning kommer inte att förlängas. Ansökningar som lämnas in via e-post eller fax 
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beaktas inte. 

 
8. Urvalsprocess 

Din ansökan kommer att gå igenom olika faser i en urvals- och utvärderingsprocess. Först kommer 

kommissionen att kontrollera att ansökan uppfyller alla formella krav (de kriterier för bidragsberättigande 

som anges i inbjudan). Om du utesluts i denna fas får du ett ett brev från kommissionen där skälen till 

varför du inte anses vara bidragsberättigad anges. Om din ansökan är bidragsberättigad godkänns den för 

vidare bedömning och du får ingen information i denna fas. 

Därefter kommer alla ansökningar som godkänts i utvärderingen av huruvida de uppfyller kriterierna för 

bidragsberättigande att genomgå en kontroll av den operativa och ekonomiska kapaciteten (de 

urvalskriterier som anges i inbjudan). Kommissionens utvärderare kommer att kontrollera om din 

organisation har de ekonomiska, tekniska och professionella resurser som krävs för att genomföra 

projektet, på grundval av de dokument som du lämnat in. 

Observera att du i denna fas kan ombes att lämna in kompletterande dokument. Om du utesluts av skäl som 

hänger samman med operativ och ekonomisk kapacitet kommer du, till skillnad från fasen där 

bidragsberättigandet bedöms, att få ett brev från kommissionen om att ditt förslag fått avslag, men först vid 

utgången av hela utvärderingsprocessen när det slutliga beslutet om tilldelning av bidrag fattas. Detta 

innebär att varken godkända eller avvisade sökande får någon information i den här fasen. 

Om ditt förslag uppfyller både kriterierna för bidragsberättigande och kriterierna för operativ och 

ekonomisk kapacitet ges det vidare till utvärderare som bedömer förslagets kvaliteter på grundval av vart 

och ett av tilldelningskriterierna (som anges i inbjudan). Förslagen rangordnas utifrån de poäng som ges för 

varje projekt. Efter utvärderingen enligt tilldelningskriterierna kan utvärderingskommittén föreslå 

korrigeringar eller justeringar av budgeten för de projekt som placerat sig högst i rangordningen. 

Kommissionen fattar ett formellt tilldelningsbeslut baserat på rangordningen av projekten och skickar brev 

till de sökande med information om resultaten av utvärderingsprocessen. 

 


