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SV 
 

BILAGA XII  
 
 

H20201 MODELL FÖR BIDRAGSAVTAL INOM EFR LÅGA BELOPP2 (H2020 
EFR— EN STÖDMOTTAGARE) 

 
 I tabellen nedan finns instruktioner för utarbetandet av modellen för det särskilda 

bidragsavtalet. 
 
 

Allmänna 
anmärkningar: 
 
 

 

• Denna modell bygger på den allmänna modellen för bidragsavtal med en 
stödmottagare 

• [Organet][Kommissionen] måste ersättas med ”organet”  
• För bidrag med låga belopp (mindre än 60 000) måste alternativ väljas. 
• Alternativ som avser anknutna tredje parter måste tas bort. 
• Hänvisningar till/alternativ för Euratom måste tas bort. 
• För EFR-bidrag med låga belopp kommer bilagorna 2 och 4 att vara 

annorlunda. 
• Innehållsförteckningen måste anpassas 
• Korshänvisningar i fotnoterna måste anpassas 

 
Parter Alternativ för EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 

 
Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) 
(”organet”) i enlighet med de befogenheter som delegerats av Europeiska 
kommissionen (”kommissionen”)3, 
 

Bilagor Bilagor för EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
Bilaga 1   Beskrivning av åtgärden  
 
Bilaga 2  Beräknad budget för åtgärden  
 
Bilaga 3 Ej tillämpligt 
 
Bilaga 4 Förlaga för den ekonomiska redovisningen 
 
Bilaga 5 Ej tillämpligt  
 
Bilaga 6 Ej tillämpligt 
 

KAPITEL 2 
 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av 

Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 
1982/2006/EG (”förordningen om H2020-ramprogrammet”) (EUT L 347, 20.12.2013 s.104). 

2  EFR-bidrag med låga belopp stödjer initiativ, åtgärder eller studier som kan öka den direkta eller indirekta 
inverkan på forskning eller EFR-finansierad forskning. 

3  Kursiv text visar vilka alternativ i modellen för bidragsavtal som är tillämpliga för detta avtal. 
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ARTIKEL 4 – 
BERÄKNAD 
BUDGET OCH 
BUDGETÖVERFÖ
RINGAR 

 
ARTIKEL 4 – BERÄKNAD BUDGET OCH 
BUDGETÖVERFÖRINGAR 
 
4.1 Beräknad budget 
 
Den ”beräknade budgeten” för åtgärden anges i bilaga 2. 
 
Den innehåller uppgifter budgetkategori, beräknade stödberättigande 
kostnader och kostnadsslag (se artiklarna 5 och 6). 
 
4.2  Budgetöverföringar  
 
Ej tillämpligt 

KAPITEL 3 
 
ARTIKEL 5 – 
BIDRAGSBELOP
P, 
BIDRAGSFORM, 
ERSÄTTNINGSNI
VÅ OCH 
KOSTNADSSLAG 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 
 
ARTIKEL 5 – BIDRAGSBELOPP, BIDRAGSFORM, 
ERSÄTTNINGSNIVÅ OCH KOSTNADSSLAG 
 
5.1 Högsta bidragsbelopp  
 
Det högsta bidragsbeloppet är [fyll i belopp (fyll i belopp med bokstäver)] 
euro. 
 
5.2 Bidragsform, ersättningsnivå och kostnadsslag 
 
Bidraget ersätter 100 % av de stödberättigande kostnaderna för åtgärden 
(se artikel 6) (”bidrag till ersättning för stödberättigande kostnader”) 
(se bilaga 2).  
 
De beräknade stödberättigande kostnaderna för åtgärden är [fyll i belopp 
(fyll i belopp med bokstäver)] euro.  
 
Stödberättigande direkta och indirekta kostnader för åtgärden (se 
artikel 6) måste redovisas som ett fast belopp enligt bilaga 2 (dvs. i form av 
”fasta kostnader”). 
 
5.3  Slutligt bidragsbelopp – Beräkning 
 
Det slutliga bidragsbeloppet är avhängigt av att åtgärden genomförts 
korrekt i enlighet med avtalets villkor.  
 
Detta belopp beräknas av organet – när utbetalning av återstoden görs (se 
artikel 21) – i följande steg:  
 

Steg 1 – Tillämpning av ersättningsnivåerna  
 

Steg 2 – Minskning på grund av åsidosättande av skyldigheter 
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5.3.1 Steg 1 – Tillämpning av ersättningsnivåerna på de 
stödberättigande kostnaderna 
 
Ersättningsnivåerna (se artikel 5.2) tillämpas på de stödberättigande 
kostnader (fasta kostnader, se artikel 6) som redovisats av stödmottagaren 
och godkänts av organet (se artikel 21). 
 
5.3.2 Steg 2 – Minskning på grund av åsidosättande av skyldigheter av 
annat slag än felaktigt genomförande– Minskat högsta bidragsbelopp 
– Beräkning 
 
Om bidraget minskas (se artikel 43), kommer organet att beräkna det 
minskade högsta bidragsbeloppet genom att dra av beloppet för 
minskningen (beräknat i proportion till hur pass allvarligt åsidosättandet av 
skyldigheterna var i enlighet med artikel 43.2) från det högsta 
bidragsbelopp som anges i artikel 5.1. 

 
Det slutliga bidragsbeloppet ska vara det lägre av följande två belopp:  
 

- Det belopp som erhållits enligt steg 1, eller  
 

- det belopp som erhållits enligt steg 2. 
 

5.4 Reviderat slutligt bidragsbelopp – beräkning 
 
Om organet avvisar kostnader (se artikel 42) eller minskar bidraget (se 
artikel 43) efter att återstoden har betalats ut (i synnerhet efter kontroller, 
granskningar, revisioner eller undersökningar, se artikel 22), ska organet 
beräkna det ”reviderade slutliga bidragsbeloppet”.  
  
Organet ska beräkna detta belopp på grundval av granskningsresultaten, 
enligt följande:  
 

- Om kostnader avvisas: genom att tillämpa ersättningsnivån på de 
reviderade stödberättigande kostnader som godkänts av organet. 

 
- Vid minskning av bidraget: i proportion till hur pass allvarligt 

åsidosättandet av skyldigheterna var (se artikel 43.2).  
 
Om kostnader avvisas och bidraget minskas ska det reviderade slutliga 
bidragsbeloppet vara det lägre av ovanstående två belopp.  
 

ARTIKEL 6 – 
STÖDBERÄTTIG
ANDE OCH ICKE 
STÖDBERÄTTIG
ANDE 
KOSTNADER 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 
 
ARTIKEL 6 – STÖDBERÄTTIGANDE OCH ICKE 
STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER 
 
6.1 Stödberättigande kostnader 
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Kostnader enligt budgetkategori: 
 

A. Direkta och indirekta kostnader för åtgärden 
 
är stödberättigande (”stödberättigande kostnader”) om de motsvarar det 
fasta belopp som anges i bilaga 2 och motsvarande uppgifter eller delar av 
åtgärden har genomförts på ett korrekt sätt i enlighet med bilaga 1. 
 
6.2 Icke stödberättigande kostnader  
 
”Icke stödberättigande kostnader” är 
 

(a) kostnader som inte uppfyller villkoren ovan (se artikel 6.1) och 
 

(b) kostnader som beviljats ersättning inom ramen för något annat EU- 
eller Euratombidrag (inklusive bidrag som beviljats av en 
medlemsstat och som finansieras genom EU:s eller Euratoms 
budget och bidrag som beviljats av andra organ än [kommissionen] 
[organet] för att genomföra EU:s och Euratoms budget, särskilt 
indirekta kostnader om stödmottagaren redan för samma period 
erhåller ett administrationsbidrag som finansieras genom EU:s eller 
Euratoms budget. 
 

[(c) ALTERNATIV för kostnadskategorier som uttryckligen inte 
omfattas av arbetsprogrammet: [fyll i kostnadskategorin som inte 
omfattas]].  

 
6.3 Konsekvenser av redovisning av icke stödberättigande kostnader 
 
Redovisade kostnader som inte är stödberättigande kommer att avvisas (se 
artikel 42).  
 
Detta kan även leda till någon av de andra åtgärder som beskrivs i kapitel 
6.  
 

KAPITEL 4 
 
ARTIKEL 7 – 
ALLMÄN 
SKYLDIGHET 
ATT 
GENOMFÖRA 
DEN SÄRSKILDA 
ÅTGÄRDEN PÅ 
KORREKT SÄTT 
 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 
 
ARTIKEL 7 – ALLMÄN SKYLDIGHET ATT GENOMFÖRA DEN 

SÄRSKILDA ÅTGÄRDEN PÅ KORREKT SÄTT 
 
7.1  Allmän skyldighet att genomföra åtgärden på korrekt sätt 
 
Stödmottagaren ska genomföra åtgärden enligt beskrivningen i bilaga 1 
och i enlighet med bestämmelserna i avtalet och alla rättsliga skyldigheter 
enligt tillämplig EU-lagstiftning samt internationell och nationell 
lagstiftning.  
 
7.2 Konsekvenser vid bristande efterlevnad  
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Om stödmottagaren inte genomför åtgärden (eller en del av den) på ett 
korrekt sätt kommer kostnaderna att bli icke stödberättigande (se artikel 6) 
och avvisas (se artikel 42). 
 
Om en stödmottagare åsidosätter en annan skyldighet enligt denna artikel 
kan bidraget komma att minskas (se artikel 43).  
 
Detta kan även leda till någon av de andra åtgärder som beskrivs i kapitel 
6.  
 

ARTIKEL 8 – 
RESURSER FÖR 
GENOMFÖRAND
ET AV 
ÅTGÄRDEN – 
TREDJE PARTER 
SOM DELTAR I 
ÅTGÄRDEN 

 EFR-bidrag med låga belopp - flera stödmottagare: 
 
ARTIKEL 8 – RESURSER FÖR GENOMFÖRANDET AV 
ÅTGÄRDEN – TREDJE PARTER SOM DELTAR I ÅTGÄRDEN 
 
Stödmottagaren ska ha lämpliga resurser för att genomföra åtgärden.  
 
Om det är nödvändigt för att genomföra åtgärden får stödmottagaren  
 

- köpa in varor, arbeten och tjänster (se artikel 10) och  
 

- anlita underleverantörer för att genomföra de uppgifter inom 
åtgärden som beskrivs i bilaga 1 (se artikel 13). 

 
I dessa fall förblir stödmottagaren ensamt ansvarig gentemot organet för 
åtgärdens genomförande. 
 

ARTIKEL 10 – 
INKÖP AV 
VAROR, 
ARBETEN OCH 
TJÄNSTER 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 
 
ARTIKEL 10 – INKÖP AV VAROR, ARBETEN OCH TJÄNSTER 
 
10.1  Regler för inköp av varor, arbeten och tjänster 
 
Om det är nödvändigt för att genomföra åtgärden får stödmottagaren köpa 
in varor, arbeten och tjänster.  
 
Vid genomförandet av dessa köp ska stödmottagaren se till att få mesta 
möjliga valuta för pengarna eller, i tillämpliga fall, lägsta pris. 
Stödmottagaren ska i samband med detta undvika alla typer av 
intressekonflikter (se artikel 35).  
 
Stödmottagaren ska se till att organet, kommissionen, Europeiska 
revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) kan 
utöva sina rättigheter enligt artikel 22 och 23 också gentemot 
stödmottagarnas underleverantörer. 
 
10.2  Konsekvenser vid bristande efterlevnad 
 
Om stödmottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna 
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artikel kan bidraget komma att minskas (se artikel 43). 
 
Sådant åsidosättande kan även leda till någon av de andra åtgärder som 
beskrivs i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 11 – 
ANVÄNDNING 
AV BIDRAG IN 
NATURA SOM 
TILLHANDAHÅL
LS AV TREDJE 
PARTER MOT 
BETALNING 

EFR-bidrag med låga belopp - flera stödmottagare: 
 
ARTIKEL 11 – ANVÄNDNING AV BIDRAG IN NATURA SOM 
TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PARTER MOT BETALNING 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 12 – 
ANVÄNDNING 
AV BIDRAG IN 
NATURA SOM 
TILLHANDAHÅL
LS UTAN 
KOSTNAD AV 
TREDJE PARTER 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 12 – ANVÄNDNING AV BIDRAG IN NATURA SOM 
TILLHANDAHÅLLS UTAN KOSTNAD AV TREDJE PARTER 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 13 – 
UNDERLEVERAN
TÖRERS 
GENOMFÖRAND
E AV UPPGIFTER 
INOM 
ÅTGÄRDEN 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 
 
ARTIKEL 13 – UNDERLEVERANTÖRERS GENOMFÖRANDE AV 
UPPGIFTER INOM ÅTGÄRDEN 
 
13.1 Regler för användning av underleverantörer för uppgifter inom 
åtgärden 
 
Om det är nödvändigt för att genomföra åtgärden får stödmottagaren 
tilldela underleverantörsavtal för genomförande av vissa av de uppgifter 
inom åtgärden som beskrivs i bilaga 1. 
 
Vid tilldelning av underleverantörsavtal ska stödmottagaren se till att få 
mesta möjliga valuta för pengarna eller, i tillämpliga fall, lägsta pris. 
Stödmottagaren ska i samband med detta undvika alla typer av 
intressekonflikter (se artikel 35).  
 
Stödmottagaren ska se till att organet, kommissionen, Europeiska 
revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) kan 
utöva sina rättigheter enligt artikel 22 och 23 också gentemot 
stödmottagarnas underleverantörer. 
 
Stödmottagaren ska se till att de egna skyldigheterna enligt artiklarna 35, 
36, 38 och 46 också gäller för underleverantörerna. 
 
13.2  Konsekvenser vid bristande efterlevnad 
 
Om stödmottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna 
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artikel kan bidraget komma att minskas (se artikel 43).  
 
Sådant åsidosättande kan även leda till någon av de andra åtgärder som 
beskrivs i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 14 – 
ANKNUTNA 
TREDJE 
PARTERS 
GENOMFÖRAND
E AV UPPGIFTER 
INOM 
ÅTGÄRDEN 

EFR-bidrag med låga belopp – en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 14 – ANKNUTNA TREDJE PARTERS 
GENOMFÖRANDE AV UPPGIFTER INOM ÅTGÄRDEN 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 15 – 
FINANSIELLT 
STÖD TILL 
TREDJE PARTER  

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 15 – FINANSIELLT STÖD TILL TREDJE PARTER 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 16 – 
TILLHANDAHÅL
LANDE AV 
TRANSNATIONE
LL ELLER 
VIRTUELL 
ÅTKOMST TILL 
FORSKNINGSINF
RASTRUKTUR  

EFR-bidrag med låga belopp – en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 16 – TILLHANDAHÅLLANDE AV TRANSNATIONELL 
ELLER VIRTUELL ÅTKOMST TILL 
FORSKNINGSINFRASTRUKTURER  
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 17 – 
ALLMÄN 
INFORMATIONS
SKYLDIGHET 

17.1 Allmän skyldighet att tillhandahålla information på begäran  
 
Stödmottagaren ska, under genomförandet av åtgärden eller senare, 
tillhandahålla den information som begärs för att det ska gå att kontrollera 
att åtgärden genomförts korrekt och att skyldigheterna enligt avtalet 
fullgjorts. 

ARTIKEL 18 – 
BEVARANDE AV 
REGISTER – 
STYRKANDE 
DOKUMENTATI
ON 
 
 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
ARTIKEL 18 – BEVARANDE AV REGISTER – STYRKANDE 
DOKUMENTATION 
 
18.1 Skyldighet att bevara register och annan dokumentation som 

styrker de redovisade kostnaderna 
 
Stödmottagaren ska, under en treårsperiod efter det att återstoden har 
betalats ut, föra lämpliga register och bevara annan dokumentation som 
styrker de redovisade kostnaderna för att bevisa att motsvarande uppgifter 
eller del av åtgärden enligt beskrivningen i bilaga 1 har genomförts på 
korrekt sätt. Stödmottagaren behöver inte identifiera de faktiska 
stödberättigande kostnader som täcks eller tillhandahålla styrkande 
dokumentation (t.ex. räkenskaper) för att bevisa det belopp som redovisas 
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som fast belopp. 
 
Stödmottagaren ska göra dem tillgängliga på begäran (se artikel 17) eller 
vid kontroller, granskningar, revisioner och undersökningar (se artikel 22).  
 
Om det pågår kontroller, granskningar, revisioner, undersökningar, 
rättsliga tvister eller klagomål inom ramen för ett särskilt avtal (inbegripet 
generalisering av granskningsresultat, se artikel 22), ska stödmottagaren 
bevara register och annan styrkande dokumentation tills dessa förfaranden 
avslutats. 
 
Stödmottagaren ska bevara originaldokumenten. Digitala och digitaliserade 
dokument anses vara original om de är godkända enligt tillämplig nationell 
lagstiftning. Organet får godta dokument som inte är original om det anser 
att de erbjuder en jämförbar säkerhetsnivå. 
 
18.2 Konsekvenser vid bristande efterlevnad 
 
Om stödmottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna 
artikel kommer kostnader som inte styrkts tillräckligt att bli icke 
stödberättigande (se artikel 6) och avvisas (se artikel 42).  
 
Sådant åsidosättande kan även leda till någon av de andra åtgärder som 
beskrivs i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 20 – 
RAPPORTERING 
– BEGÄRAN OM 
UTBETALNING 
 
 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
ARTIKEL 20 – RAPPORTERING – BEGÄRAN OM 
UTBETALNING 
 
20.1 Skyldighet att lämna in rapporten  
 
Stödmottagaren ska lämna in den slutrapport som anges i denna artikel till 
organet (se artikel 52). I den ekonomiska rapporten ska ingå begäran om 
utbetalning.  
 
Rapporten ska upprättas med hjälp av de formulär och mallar som 
tillhandahålls i det elektroniska systemet för datautbyte (se artikel 52).  
 
20.2 Rapporteringsperiod 
 
Åtgärden har en rapporteringsperiod: 
 
 - Rapporteringsperiod 1: från månad 1 till månad [X] 
 
20.3 Periodiska rapporter - Begäran om delutbetalning 
 
Ej tillämpligt 
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20.4 Slutrapport – Begäran om utbetalning av återstoden 
 
Stödmottagaren ska lämna in slutrapporten till organet (se artikel 52) inom 
60 dagar efter rapporteringsperiodens slut och slutrapporten ska innehålla 
begäran om utbetalning av återstoden. 
 
Slutrapporten ska innehålla följande: 

 
a) En teknisk slutrapport innehållande en sammanfattning med 

 
(i) en översikt av resultaten, 

 
(ii) slutsatser om åtgärden, och 

 
b) En ”ekonomisk slutrapport” innehållande den ”ekonomiska 

redovisningen” (se bilaga 4), vilken ska inbegripa begäran om 
utbetalning av återstoden.  

 
Den ekonomiska redovisningen ska i detalj ange de 
stödberättigande kostnaderna (fasta kostnader, se artikel 6 och 
bilaga 2).  
 
Organet kommer inte att beakta belopp som inte redovisas i den 
ekonomiska redovisningen. 
. 
 
Stödmottagaren ska intyga att 
 

- den information som lämnats är fullständig, tillförlitlig och 
sanningsenlig, 
 

- de redovisade kostnaderna är stödberättigande (dvs. att 
åtgärden har genomförts på ett korrekt sätt; se artikel 6). 
 

- kostnaderna ((dvs. att åtgärden har genomförts på ett korrekt 
sätt) kan bekräftas genom godtagbara register och styrkande 
dokumentation (se artikel 18) som kommer att visas upp på 
begäran (se artikel 17) eller i samband med kontroller, 
granskningar, revisioner och undersökningar (se artikel 22). 

 
20.5 Information om ackumulerade utgifter 
 
Ej tillämpligt 
 
20.6 Valuta i den ekonomiska redovisningen  
 
Den ekonomiska redovisningen ska upprättas i euro.  
 
20.7 Rapporteringsspråk 
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Rapporter (däribland den tekniska slutrapporten och den ekonomiska 
slutrapporten samt den ekonomiska redovisningen) ska lämnas in på 
avtalets språk. 
 
20.8 Konsekvenser vid bristande efterlevnad – Uppskjutande av 

betalningsfrister – Uppsägning 
 
Om den inlämnade rapporten inte uppfyller kraven i denna artikel får 
organet skjuta upp betalningsfristen (se artikel 47) och vidta någon av de 
andra åtgärder som beskrivs i kapitel 6. 
 
Om stödmottagaren åsidosätter sin skyldighet att lämna in rapporten och 
underlåter att fullgöra denna skyldighet inom 30 dagar efter en skriftlig 
påminnelse från organet, kan avtalet sägas upp (se artikel 50). 
 

ARTIKEL 21 – 
UTBETALNINGA
R OCH 
BETALNINGSVIL
LKOR 
 
Artikel 21.1 
Utbetalningar att 
göra  
 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
21.1 Utbetalningar att göra  
 
De utbetalningar som ska göras till stödmottagaren är 
  

- en förhandsutbetalning, och 
 

- en utbetalning av återstoden, utifrån en begäran om utbetalning 
av återstoden (se artikel 20). 

 
Artikel 21.2 
Förhandsutbetalnin
g – belopp – belopp 
som behålls för 
garantifonden 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
21.2 Förhandsutbetalning – belopp – belopp som behålls för 
garantifonden 
 
[STANDARDALTERNATIV: Syftet med förhandsfinansieringen är att 
förse stödmottagaren med kontanta kassamedel. 
  
Dessa medel förblir EU:s egendom tills återstoden utbetalas. 
 
Beloppet av förhandsutbetalningen kommer att vara [fyll i belopp (fyll i 
belopp med bokstäver)] euro.  
  
Utom när artikel 48 är tillämplig kommer organet att göra 
förhandsutbetalningen till stödmottagaren inom 30 dagar efter avtalets 
ikraftträdande (se artikel 58) eller från och med tio dagar före efter 
åtgärdens startdatum (se artikel 3) beroende på vilket som infaller sist.  
  
Ett belopp på [fyll i belopp (fyll i belopp med bokstäver)] euro, 
motsvarande 5 % av det högsta bidragsbeloppet (se artikel 5.1), kommer 
organet att innehålla från förhandsutbetalningen och överföra till 
”garantifonden”.] 
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ALTERNATIV om JRC är stödmottagaren: Organet kommer att göra en 
förhandsutbetalning på [fyll i belopp inbegripet de 5 % som ska betalas 
till garantifonden (fyll i belopp med bokstäver)] inom 30 dagar efter det 
att JRC skickar in en debetnota efter det att arrangemanget undertecknats.  

 
JRC godkänner att ett belopp på [fyll i belopp i euro: 5 % av det 
bidragsbelopp som anslagits för JRC (fyll i belopp med bokstäverser)] 
som motsvarar JRC:s bidrag till garantifonden (se artikel 21.2), förs över 
till garantifonden i dess namn av organet.] 
 

Artikel 21.3
 Delutbetalni
ngar – belopp – 
beräkning 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
21.3 Delutbetalningar – Belopp – Beräkning 
 
Ej tillämpligt 
 

21.4 Utbetalning 
av 
återstoden – 
Belopp – 
Beräkning – 
Frigörande 
av det 
belopp som 
innehållits 
för 
garantifonde
n 

 

21.4 Utbetalning av återstoden – Belopp – Beräkning – Frigörande 
av det belopp som innehållits för garantifonden 

 
Utbetalningen av återstoden innebär att man ersätter den resterande delen 
av de stödberättigande kostnader som stödmottagaren haft för att 
genomföra åtgärden.  
 
Om det totala beloppet av tidigare utbetalningar är högre än det slutliga 
bidragsbeloppet (se artikel 5.3), utformas utbetalningen av återstoden som 
ett återkrav (se artikel 44).  
 
Utom när artikel 47 eller artikel 48 är tillämplig, kommer organet, om det 
totala beloppet av tidigare utbetalningar är lägre än det slutliga 
bidragsbeloppet, att betala ut återstoden inom 90 dagar från mottagandet av 
slutrapporten (se artikel 20.4). 
 
Utbetalning ska bara ske om slutrapporten har godkänts. Godkännandet av 
rapporten innebär inte ett erkännande av innehållets förenlighet med 
reglerna, tillförlitlighet, fullständighet eller riktighet. 
 
Organet beräknar det utestående belopp som utgör återstoden genom att 
dra av det totala beloppet av redan gjorda förhandsbetalningar från det 
slutliga bidragsbelopp som fastställs i enlighet med artikel 5.3: 
 

{slutligt bidragsbelopp (se artikel 5.3) 
 

minus 
 

gjord förhandsutbetalning}. 
 
Vid utbetalningen av återstoden kommer det belopp som innehållits för 
garantifonden (se ovan) att frigöras och 
 

- om återstoden är positiv kommer det belopp som frigörs att betalas 
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ut i sin helhet till stödmottagaren tillsammans med det utestående 
belopp som utgör återstoden,  

 
- om återstoden är negativ (utbetalning av återstoden i form av ett 

återkrav) kommer återstoden att dras av från det frigjorda beloppet 
(se artikel 44.1.2). Om det resulterande beloppet 
 

- är positivt, kommer det att betalas ut till stödmottagaren, 
 

- är negativt, kommer det att återkrävas.  
 
Det belopp som ska betalas kan dock avräknas – utan stödmottagarens 
medgivande – mot varje annat belopp som stödmottagaren är skyldig 
organet, kommissionen eller ett annat genomförandeorgan (inom ramen för 
EU:s eller Euratoms budget), upp till det högsta angivna EU-bidraget för 
stödmottagaren i den beräknade budgeten (se bilaga 2). 
 

Artikel 21.5 
Meddelande om 
utestående belopp 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
21.5 Meddelande om utestående belopp 
 
Organet kommer att formellt meddela stödmottagaren det utestående 
beloppet och ange det slutliga bidragsbeloppet.  
 
Vid minskning av bidraget eller återkrav av felaktigt utbetalda belopp 
kommer meddelandet att föregås av det kontradiktoriska förfarande som 
anges i artiklarna 43 och 44. 
 

ARTIKEL 23 a – 
FÖRVALTNING 
AV 
IMMATERIELLA 
RÄTTIGHETER 
 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 23 a – FÖRVALTNING AV IMMATERIELLA 
RÄTTIGHETER 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 24 – 
AVTAL OM 
BAKGRUNDSINF
ORMATION 
 

EFR-bidrag med låga belopp - flera stödmottagare: 
 
ARTIKEL 24 – AVTAL OM BAKGRUNDSINFORMATION 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 25 – 
ÅTKOMSTRÄTT 
TILL 
BAKGRUNDSINF
ORMATION 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 25 – ÅTKOMSTRÄTT TILL 

BAKGRUNDSINFORMATION 
 
Ej tillämpligt 
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ARTIKEL 26 – 
ÄGANDERÄTT 
TILL RESULTAT 

Alternativ för EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 26 – ÄGANDERÄTT TILL RESULTAT 
 
[ALTERNATIV: 26.1 Äganderätt för den stödmottagare som genererar 
resultaten 
 
Resultaten ska ägas av den stödmottagare som genererar dem.  
 
Med ”resultat” avses varje (materiellt eller immateriellt) resultat av 
åtgärden i form av t.ex. data, kunskap eller information som – oberoende 
av dess form eller karaktär och oavsett om det kan skyddas eller inte – 
genereras inom åtgärden samt alla eventuella tillhörande rättigheter, 
inklusive immateriella rättigheter.  
 
26.2 Samägande mellan flera stödmottagare 
 
Ej tillämpligt 
 
26.3 Rättigheter för tredje parter (inbegripet personal)  
 
Om tredje parter (inbegripet personal) kan hävda rättigheter till resultaten 
ska stödmottagaren se till att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet.  
 
Om en tredje part genererar resultat, ska stödmottagaren erhålla alla 
nödvändiga rättigheter (t.ex. genom överlåtelse eller licens) från den tredje 
parten för att kunna fullgöra sina skyldigheter på samma sätt som om 
dessa resultat hade genererats av stödmottagaren själv. 
 
Om det inte är möjligt att erhålla rättigheterna måste stödmottagaren 
avstå från att använda den tredje parten för att generera resultaten. 
 
26.4  Organets äganderätt i syfte att skydda resultat  
 
26.4.1 Organet får – med stödmottagarens samtycke – överta äganderätten 
till resultat för att skydda dem, om stödmottagaren – upp till fyra år efter 
den period som anges i artikel 3 – har för avsikt att sprida sina resultat 
utan att skydda dem, utom om något av följande fall föreligger: 
 

(a) Bristen på skydd beror på att det (med tanke på omständigheterna) 
inte är möjligt, rimligt eller motiverat att skydda resultaten.  

 
(b) Bristen på skydd beror på bristande potential för kommersiellt eller 

industriellt utnyttjande. 
 
(c) Stödmottagaren avser att överlåta resultaten till en tredje part som 

är etablerad i en EU-medlemsstat eller ett associerat land4 och som 
kommer att skydda dem. 

                                                 
4  För en definition, se artikel 2.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 

december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning 
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Innan resultaten sprids, och såvida inte något av ovanstående fall enligt 
leden a, b eller c föreligger, ska stödmottagaren formellt meddela organet 
och samtidigt ange eventuella skäl till att inte ge samtycke. Stödmottagaren 
kan vägra att ge samtycke endast om den kan visa att dess berättigade 
intressen skulle åsamkas betydande skada. 
 
Om organet beslutar sig för att överta äganderätten kommer det att 
formellt meddela stödmottagaren inom 45 dagar från meddelandets 
mottagande. 
 
Ingen spridning med anknytning till dessa resultat får ske innan denna 
period är avslutad eller, om organet fattar ett positivt beslut, till dess att 
det vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda resultaten.  
 
26.4.2 Organet får – med stödmottagarens samtycke – överta äganderätten 
till resultaten för att skydda dem, om stödmottagaren – upp till fyra år efter 
den period som anges i artikel 3 – har för avsikt att sluta skydda dem eller 
att inte ansöka om förlängning av skyddet, utom om något av följande fall 
föreligger:  
 

(a) Skyddet dras in till följd av bristande potential för kommersiellt 
eller industriellt utnyttjande. 

 
(b) En förlängning skulle inte vara motiverad med tanke på 

omständigheterna. 
 
En stödmottagare som avser att sluta skydda resultat eller att inte ansöka 
om förlängning av skyddet måste – såvida inte något av ovanstående fall 
enligt leden a eller b föreligger – formellt underrätta organet minst 
60 dagar innan skyddet löper ut eller inte kan förlängas ytterligare, och 
samtidigt ange eventuella skäl till att inte ge samtycke. Stödmottagaren kan 
vägra att ge samtycke endast om den kan visa att dess berättigade 
intressen skulle åsamkas betydande skada. 
 
Om organet beslutar sig för att överta äganderätten kommer det att 
formellt meddela stödmottagaren inom 45 dagar från meddelandets 
mottagande. 
 
26.5 Konsekvenser vid bristande efterlevnad 
 
Om stödmottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna 
artikel kan bidraget komma att minskas (se artikel 43).  
  
Sådant åsidosättande kan även leda till någon av de andra åtgärder som 

                                                                                                                                                         
och innovation (2014–2020) (”Förordning nr 1290/2013 om reglerna för deltagande”). Med ett 
”associerat land” avses ett land utanför EU (tredjeland) som är part i ett internationellt avtal med unionen, 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1291/2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020). I artikel 7 anges villkoren för associering av länder utanför EU till 
Horisont 2020. 
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beskrivs i kapitel 6.] 
 
[Ej tillämpligt.] 
 

ARTIKEL 27 – 
SKYDD AV 
RESULTAT – EU-
FINANSIERINGE
NS SYNLIGHET 
 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 27 – SKYDD AV RESULTAT – EU-FINANSIERINGENS 
SYNLIGHET 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 28 – 
UTNYTTJANDE 
AV RESULTAT 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 28 – UTNYTTJANDE AV RESULTAT 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 29 – 
SPRIDNING AV 
RESULTAT – FRI 
ÅTKOMST – EU-
FINANSIERINGE
NS SYNLIGHET 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 29 – SPRIDNING AV RESULTAT – FRI ÅTKOMST – 
EU-FINANSIERINGENS SYNLIGHET 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 30 – 
ÖVERLÅTELSE 
OCH 
LICENSIERING 
AV RESULTAT 

Alternativ för EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 30 – ÖVERLÅTELSE OCH LICENSIERING AV 

RESULTAT 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 31 – 
ÅTKOMSTRÄTT 
TILL RESULTAT 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
ARTIKEL 31 – ÅTKOMSTRÄTT TILL RESULTAT 
 
[ALTERNATIV: 31.1 Åtkomsträtt för EU:s institutioner, organ, kontor 
och byråer samt för EU-medlemsstaterna  
 
Stödmottagaren ska ge EU:s institutioner, organ, kontor och byråer 
kostnadsfri åtkomst till sina resultat för utarbetande, genomförande eller 
övervakning av EU:s politik eller program.  
 
Sådan åtkomsträtt begränsas till icke-kommersiell och icke-
konkurrenspräglad användning. 
 
Detta påverkar inte rätten att använda alla typer av material, dokument 
eller information som erhållits från stödmottagarna för kommunikations- 
och publiceringsverksamhet (se artikel 38.2). 
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31.2 Konsekvenser vid bristande efterlevnad 
 
Om stödmottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna 
artikel kan bidraget komma att minskas (se artikel 43).] 
 
[ALTERNATIV: Ej tillämpligt.] 
 

ARTIKEL 32 – 
REKRYTERING 
AV FORSKARE 
OCH 
FORSKARES 
ARBETSVILLKO
R 
 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 32 – REKRYTERING AV FORSKARE OCH 
FORSKARES ARBETSVILLKOR 
 
Ej tillämpligt 

ARTIKEL 33 – 
JÄMSTÄLLDHET 
 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 33 – JÄMSTÄLLDHET 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 35 – 
INTRESSEKONFL
IKTER 

Alternativ för EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 35 – INTRESSEKONFLIKTER  
 
[ALTERNATIV: 35.1 Skyldighet att undvika intressekonflikter 
 
Stödmottagaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra 
situationer där ett opartiskt och objektivt genomförande av åtgärden 
äventyras på grund av ekonomiska intressen, politiska eller nationella 
kopplingar, familjeband eller känslomässiga band eller andra typer av 
gemensamma intressen (”intressekonflikter”). 
 
Stödmottagaren ska utan dröjsmål formellt underrätta organet om alla 
situationer som utgör eller sannolikt kommer att leda till en 
intressekonflikt och omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
avhjälpa problemet.  
 
Organet får kontrollera att de vidtagna åtgärderna är lämpliga och kan 
kräva att ytterligare åtgärder vidtas inom en angiven tidsfrist. 
 
35.2 Konsekvenser vid bristande efterlevnad  
 
Om stödmottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna 
artikel kan bidraget komma att minskas (se artikel 43) och avtalet sägas 
upp (se artikel 50). 
 
Sådant åsidosättande kan även leda till någon av de andra åtgärder som 
beskrivs i kapitel 6.] 
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[Ej tillämpligt.] 
ARTIKEL 36 – 
KONFIDENTIALI
TET 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
ARTIKEL 36 – KONFIDENTIALITET 
 
36.1 Allmän skyldighet att bevara konfidentialiteten 
 
Parterna ska bevara konfidentialiteten för alla data och handlingar och allt 
annat material (oavsett form) som fastställs som konfidentiella då de 
lämnas ut (”konfidentiell information”). 
 
Parterna får använda konfidentiell information för genomförandet av 
avtalet.  
 
Skyldigheterna avseende konfidentialitet ska inte tillämpas om 
 

(a) den utlämnande parten går med på att befria den andra parten från 
dessa skyldigheter, 
 

(b) informationen redan var känd för mottagaren eller lämnades till 
mottagaren utan konfidentialitetsskyldighet av en tredje part som 
inte var bunden av någon konfidentialitetsskyldighet, 
 

(c) mottagaren bevisar att informationen togs fram utan användning av 
konfidentiell information, 
 

(d) informationen blir allmänt och offentligt tillgänglig, utan att någon 
skyldighet avseende konfidentialitet åsidosätts, eller 
 

(e) utlämnandet av informationen krävs enligt EU-lagstiftning eller 
nationell lagstiftning.  
 

36.2 Konsekvenser vid bristande efterlevnad 
 
Om stödmottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna 
artikel kan bidraget komma att minskas (se artikel 43).  
 
Sådant åsidosättande kan även leda till någon av de andra åtgärder som 
beskrivs i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 37 – 
SÄKERHETSREL
ATERADE 
SKYLDIGHETER 
 

EFR-bidrag med låga belopp - en stödmottagare: 
 
ARTIKEL 37 – SÄKERHETSRELATERADE SKYLDIGHETER 
 
Ej tillämpligt 
 

ARTIKEL 38 – 
FRÄMJANDE AV 
ÅTGÄRDEN – EU-

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 
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FINANSIERINGE
NS SYNLIGHET 

ARTIKEL 38 – FRÄMJANDE AV ÅTGÄRDEN – EU-
FINANSIERINGENS SYNLIGHET 

 
38.1 Skyldighet att främja åtgärden och dess resultat – Information 
om EU-finansiering – Skyldighet och rätt att använda EU:s emblem – 
Ansvarsfriskrivning för organet – Organets rätt att använda material, 
handlingar och information 
 
Stödmottagaren ska främja åtgärden och dess resultat.  
 
Såvida inte organet begär eller godtar något annat eller såvida det inte är 
omöjligt, ska i samband med all kommunikationsverksamhet med 
anknytning till åtgärden (inbegripet i elektronisk form, via sociala medier 
etc.) och i samband med all infrastruktur, all utrustning och alla större 
resultat som finansieras genom bidraget 
 

(a) EU:s emblem och EFR-logotypen visas, och 
 

(b) följande text finnas med: 
 

För kommunikationsverksamhet: ”Detta projekt har erhållit finansiering 
från Europeiska forskningsrådet (EFR) inom ramen för Horisont 2020 – 
Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation 
(bidragsavtal nr [nummer]”. 
 
För infrastruktur, utrustning och större resultat: ”[Denna infrastruktur] 
[denna utrustning] [ange typ av resultat] ingår i ett projekt som har 
erhållit finansiering från Europeiska forskningsrådet (EFR) inom ramen för 
Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och 
innovation (bidragsavtal nr [nummer])”. 

 
Vid all kommunikationsverksamhet avseende åtgärden ska det anges att det 
är fråga om upphovsmannens ståndpunkt och att organet inte ansvarar för 
eventuell användning av den information som 
kommunikationsverksamheten gäller. 
 
Organet får för sin kommunikations- och publiceringsverksamhet använda 
information med anknytning till åtgärden, handlingar, i synnerhet 
sammanfattningar för publicering och offentliga delresultat, samt allt annat 
material, t.ex. bilder eller audiovisuellt material, som det erhåller från 
stödmottagaren (även i elektronisk form). 
 
Rätten att använda stödmottagarens material, handlingar och information 
omfattar följande: 
 

(a) Användning för egna syften (i synnerhet att göra dem tillgängliga 
för personer som arbetar för organet eller på EU:s institutioner, 
organ, kontor eller byråer, eller för organ/institutioner i EU:s 
medlemsstater, samt fullständig eller delvis kopiering eller annan 
typ av reproduktion i ett obegränsat antal exemplar). 

 
(b) Distribution till allmänheten (i synnerhet publicering i form av 
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papperskopior och i elektronisk eller digital form, publicering på 
internet, som nedladdningsbara eller icke-nedladdningsbara filer, 
utsändning via alla typer av kanaler, förevisning eller presentation 
för allmänheten, kommunikation genom pressinformationstjänster 
eller införlivande i brett tillgängliga databaser eller register). 

 
(c) Redigering eller omarbetning för kommunikations- och 

publiceringsverksamhet (inbegripet nedkortning, sammanfattning, 
införande av andra element (t.ex. metadata, bildtexter eller andra 
bild-, ljud- eller textelement), utdrag av delar (t.ex. ljud- eller 
videofiler), uppdelning i delar, användning i sammanställningar).  

 
(d) Översättning.  

 
(e) Beviljande av åtkomst som svar på enskilda förfrågningar enligt 

förordning (EG) nr 1049/2001, utan rätt att mångfaldiga eller 
utnyttja. 

 
(f) Lagring i pappersform, elektronisk form eller någon annan form. 

 
(g) Arkivering, i enlighet med tillämpliga regler för 

dokumenthantering. 
 

(h) Rätten att bevilja tredje parter tillstånd att agera på dess uppdrag 
eller underlicensiera de former för utnyttjande som anges i leden b, 
c, d och f till tredje parter om det är nödvändigt för organets 
kommunikations- och publiceringsverksamhet. 

 
38.2 Konsekvenser vid bristande efterlevnad 
 
Om stödmottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna 
artikel kan bidraget komma att minskas (se artikel 43).  
 
Sådant åsidosättande kan även leda till någon av de andra åtgärder som 
beskrivs i kapitel 6. 
 

ARTIKEL 39 – 
BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFT
ER 

ARTIKEL 39 – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
 
[ALTERNATIV: 39.1 Organets och kommissionens behandling av 

personuppgifter  
 
Alla personuppgifter inom ramen för avtalet kommer att behandlas av 
organet eller kommissionen enligt förordning (EG) nr 45/20015 och i 
enlighet med ”meddelanden om behandling” till organets eller 
kommissionens uppgiftsskyddsombud (tillgängliga för allmänheten genom 
uppgiftsskyddsombudets register).  
 

                                                 
5  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten 
för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).  
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Sådana uppgifter kommer att behandlas av organets eller kommissionens 
“registeransvarige” i samband med genomförande, förvaltning och 
övervakning av avtalet eller skydd av EU:s eller Euratoms ekonomiska 
intressen (inbegripet vid kontroller, granskningar, revisioner och 
undersökningar, se artikel 22).  
 
Personer vars personuppgifter behandlas har rätt att få tillgång till de 
egna uppgifterna och korrigera dem. För detta ändamål ska de skicka alla 
frågor om behandling av de egna personuppgifterna till den 
registeransvarige via den kontaktpunkt som anges i ”den(de) 
avdelningsspecifika förklaringen(-arna) om personlig integritet” som 
offentliggörs på organets och kommissionens webbplatser. 
 
De har även rätt att när som helst överklaga till Europeiska 
datatillsynsmannen (EDPS).  
 
39.2 Stödmottagarens behandling av personuppgifter  
 
Stödmottagaren ska behandla personuppgifter inom ramen för avtalet i 
enlighet med tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning om 
uppgiftsskydd (inbegripet tillstånd eller meddelandekrav). 
 
Stödmottagaren får ge sin personal åtkomst till enbart sådana uppgifter 
som är absolut nödvändiga för att genomföra, förvalta och övervaka 
avtalet.  
 
Stödmottagaren ska underrätta de anställda vars personuppgifter samlas 
in och behandlas av organet eller kommissionen. För detta ändamål ska 
stödmottagaren tillhandahålla sina anställda den(de) avdelningsspecifika 
förklaringen(-arna) om personlig integritet” (se ovan) innan deras 
personuppgifter sänds till organet eller kommissionen.  
 
39.3 Konsekvenser vid bristande efterlevnad 
 
Om stödmottagaren åsidosätter någon sina skyldigheter enligt artikel 39.2 
får organet tillämpa någon av de åtgärder som beskrivs i kapitel 6.] 
 
[Ej tillämpligt.] 
 

KAPITEL 6 
 
ARTIKEL 42 – 
AVVISANDE AV 
ICKE 
STÖDBERÄTTIG
ANDE 
KOSTNADER  
 
Artikel 42.1 Villkor 
 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
42.1 Villkor 
 
42.1.1 Organet kommer – vid tidpunkten för utbetalning av återstoden 
eller senare – att avvisa alla kostnader som är icke stödberättigande (dvs. 
om åtgärden enligt bilaga 1 inte genomförs korrekt, se artikel 6), i 
synnerhet efter kontroller, granskningar, revisioner eller undersökningar 
(se artikel 22). 
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Artikel 42.1.1 
 
Artikel 42.2 Icke 
stödberättigande 
kostnader som ska 
avvisas – 
Beräkning – 
Förfarande 

42.2 Icke stödberättigande kostnader som ska avvisas – Beräkning – 
Förfarande 

 
Icke stödberättigande kostnader kommer att avvisas proportionellt i 
förhållande till de uppgifter eller delar av åtgärden som inte har 
genomförts. 
 
Om organet avvisar kostnader utan att minska bidraget (se artikel 43) 
eller återkräva felaktigt utbetalda belopp (se artikel 44) kommer det att 
formellt underrätta stödmottagaren om avvisandet av kostnader, vilka 
belopp det gäller och skälen till detta (i tillämpliga fall, tillsammans med 
ett meddelande om utestående belopp, se artikel 21.5). Stödmottagaren kan 
– inom 30 dagar från mottagandet av meddelandet – formellt underrätta 
organet om att den har invändningar samt ange skälen till detta.  
 
Om organet avvisar kostnader och samtidigt minskar bidraget eller 
återkräver felaktigt utbetalda belopp kommer det att formellt meddela 
avvisandet i det ”förhandsinformationsbrev” om minskning eller återkrav 
som anges i artiklarna 43 och 44. 
 

42.3 Effekter 42.3 Effekter 
 
Om organet avvisar kostnader vid tidpunkten för utbetalning av 
återstoden kommer organet att dra av dem från de totala stödberättigande 
kostnader som redovisas för åtgärden i den ekonomiska redovisningen (se 
artikel 20.4). Organet kommer därefter att beräkna utbetalningen av 
återstoden i enlighet med artikel 21.4.  
 
Om organet avvisar kostnader efter utbetalning av återstoden kommer 
det att dra av det avvisade beloppet från de totala stödberättigande 
kostnader som redovisats i den ekonomiska redovisningen. Det kommer 
därefter att beräkna det reviderade slutliga bidragsbeloppet i enlighet med 
artikel 5.4.  
 

ARTIKEL 47 – 
UPPSKJUTANDE 
AV 
BETALNINGSFRI
STER  
 

47.1 Villkor 
 
Organet får – när som helst – skjuta upp en betalningsfrist (se artikel 21.2–
21.4) om en begäran om betalning (se artikel 20) inte kan godkännas på 
grund av  
 

(a) att den inte överensstämmer med bestämmelserna i avtalet (se 
artikel 20),  
 

(b) att den tekniska eller ekonomiska rapporten inte har lämnats in eller 
är ofullständig, eller om det behövs ytterligare information, eller 
 

(c) att det är oklart om de kostnader som anges i den ekonomiska 
redovisningen är stödberättigande, och det krävs ytterligare 
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kontroller, granskningar, revisioner eller undersökningar. 
 
47.2 Förfarande 
 
Organet ska formellt underrätta stödmottagaren om uppskjutandet och 
skälen till detta.  
 
Uppskjutandet får verkan den dag underrättelsen skickas av organet (se 
artikel 52).  
 
När villkoren för uppskjutande av betalningsfristen inte längre är uppfyllda 
ska uppskjutandet hävas och den resterande tidsfristen börja löpa. 
 
När uppskjutandet överstiger två månader får stödmottagaren fråga organet 
om uppskjutandet kommer att fortsätta.  
 
Om betalningsfristen har skjutits upp på grund av att den tekniska eller 
ekonomiska rapporten inte uppfyller gällande krav (se artikel 20) och en 
reviderad rapport eller redovisning inte har översänts eller har översänts 
men också den avvisas, får organet även säga upp avtalet (se artikel 50.3.1 
l). 
 

ARTIKEL 48 – 
UPPSKJUTANDE 
AV 
BETALNINGAR  
 

48.1 Villkor  
 
Organet får – när som helst – helt eller delvis skjuta upp 
förhandsbetalningen eller utbetalningen av återstoden om stödmottagaren 
 

(a) har begått eller misstänks ha begått betydande fel, oriktigheter eller 
bedrägerier eller i allvarlig grad har åsidosatt sina skyldigheter vid 
tilldelningsförfarandet eller inom ramen för detta avtal, eller  

 
(b) har begått – beträffande andra bidrag från EU eller Euratom som 

tilldelats enligt liknande villkor – systematiska eller återkommande 
fel, oriktigheter eller bedrägerier eller i allvarlig grad har åsidosatt 
sina skyldigheter med en väsentlig påverkan på detta bidrag 
(generalisering av granskningsresultat från andra bidrag till 
detta bidrag, se artikel 22.5.2).  

 
48.2 Förfarande 
 
Innan organet skjuter upp betalningar ska det formellt underrätta 
stödmottagaren och  
 

- informera om sin avsikt att skjuta upp betalningarna och skälen till 
detta, samt  
 

- med en uppmaning att inkomma med synpunkter inom 30 dagar 
från det att brevet mottagits. 

  
Om organet inte får in några synpunkter eller beslutar sig för att fullfölja 
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förfarandet trots inkomna synpunkter ska det formellt bekräfta 
uppskjutandet. I annat fall ska det formellt meddela att förfarandet för 
uppskjutande upphör.  

 
Uppskjutandet får verkan den dag organet skickar bekräftelsen.  
 
Om villkoren för att återuppta betalningarna är uppfyllda ska uppskjutandet 
hävas. Organet ska formellt underrätta stödmottagaren om detta. 
 
Stödmottagaren får skjuta upp genomförandet av åtgärden (se artikel 49.1) 
eller säga upp avtalet (se artikel 50.1 och 50.2). 
 

ARTIKEL 50 – 
UPPSÄGNING AV 
AVTALET  
 
Artikel 50.1 
Uppsägning av 
avtalet från 
stödmottagarens 
sida 
 
Artikel 50.1.2 
Effekter 
 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
50.1.2 Effekter 
 
Stödmottagaren ska – inom 60 dagar efter det att uppsägningen fått verkan 
– lämna in slutrapporten (se artikel 20). 

 
Om organet inte får in rapporten inom tidsfristen (se ovan) kommer inga 
kostnader att ersättas. 
 
Organet kommer att beräkna det slutliga bidragsbeloppet (se artikel 5.3) 
och den återstod som ska betalas (se artikel 21) på grundval av den 
inlämnade rapporten, de stödberättigande kostnaderna och att 
skyldigheterna enligt avtalet efterlevts.  
 
En otillbörlig uppsägning kan leda till en minskning av bidraget (se artikel 
43). 
 

Artikel 50.3 
Uppsägning av 
avtalet från 
organets sida 
 
Artikel 50.3.3 
Effekter  
 

Ersatta bestämmelser avseende EFR-bidrag med låga belopp - en 
stödmottagare: 

 
50.3.3 Effekter  

 
Stödmottagaren ska – inom 60 dagar efter det att uppsägningen fått verkan 
– lämna in slutrapporten (se artikel 20). 
 
Om organet inte får in rapporten inom tidsfristen (se ovan) kommer inga 
kostnader att ersättas. 
 
Organet kommer att beräkna det slutliga bidragsbeloppet (se artikel 5.3) 
och den återstod som ska betalas (se artikel 21) på grundval av den 
inlämnade rapporten, de stödberättigande kostnaderna och att 
skyldigheterna enligt avtalet efterlevts.  
 
Detta påverkar inte organets rätt att minska bidraget (se artikel 43) eller att 
införa administrativa och ekonomiska sanktioner (artikel 45).  
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Stödmottagaren kan inte begära skadestånd till följd av en uppsägning från 
organets sida (se artikel 46). 

 



Bidragsavtal nr: [fyll i nummer] [ifyll i förkortning] [ange referensnummer för ansökningsomgången/underomgången]

 utskriftsformat A4

Totala 
kostnader

Ersättningsniv
å %

Högsta EU-

bidrag2

Högsta 
bidragsbelopp

3

Kostnadsslag 
4

Stödmottagare

4 Kostnadsslagen anges i artikel 5

3 Det "högsta bidragbeloppet" är det högsta bidragsbelopp som fastställts av kommissionen/organet. Vanligtvis motsvarar det det begärda bidraget, men kan vara lägre.  

A. Direkta och indirekta 
kostnader för åtgärden

2 Detta är det teoretiska  EU-bidragsbelopp som systemet räknar fram automatiskt (genom att multiplicera de budgeterade kostnaderna med ersättningsnivån). Detta teoretiska 
belopp har ett tak i form av det "högsta bidragsbelopp"  (som kommissionen/organet har beslutat att bevilja åtgärden) (se artikel 5.1).

Fast kostnad

1 Se artikel 6 för stödvillkoren

MODELL FÖR BILAGA 2 FÖR H2020 ERC MED LÅGA BIDRAGSBELOPP — EN STÖDMOTTAGARE

PRELIMINÄR BUDGET FÖR ÅTGÄRDEN

Preliminära stödberättigande1 kostnader (per 
budgetkategori)

EU-bidrag



Bidragsavtal nr: [fyll i nummer] [ifyll i förkortning] [ange referensnummer för ansökningsomgången/underomgången]

utskriftsformat A4

Totala 
kostnader

Ersättningsniv
å %

Högsta EU-
bidrag 

Begärt EU-
bidrag

Kostnadsslag 
2

Stödmottagare

de redovisade kostnaderna är stödberättigande (se artikel 6),
kostnaderna kan bekräftas genom godtagbara register och styrkande dokumentation som kommer att visas upp på begäran eller i samband med kontroller, granskningar, 
revisioner och undersökningar (se artiklarna 17, 18 och 22).

Fast kostnad

2 Kostnadsslagen anges i artikel 5

1 Se artikel 6 för stödvillkoren 

Stödmottagaren intygar att

MODELL FÖR BILAGA 4 FÖR H2020 EFR MED LÅGA BIDRAGSBELOPP — EN STÖDMOTTAGARE

Stödberättigande1 kostnader (per 
budgetkategori)

EU-bidrag

A. Direkta och indirekta 
kostnader för åtgärden

den information som lämnats är fullständig, tillförlitlig och sanningsenlig,
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