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Ansvarsfriskrivning 

Denna mall till bidragsavtal innehåller alla bestämmelser som kan tillämpas på den 

föreliggande typen av bidragsavtal, och tillhandahålls bara i informationssyfte. Det avtal som 

blir rättsligt bindande är det som undertecknas av parterna. 

 

 

 

Instruktioner för hur mallen för bidragsavtal ska användas 

 Text i grått anger att text som finns med i EU:s andra mallar för bidragsavtal inte 

tillämpas i det föreliggande avtalet. 

 För alternativ [inom hakparentes med kursiv text] ska det tillämpliga alternativet väljas 

och andra alternativ strykas. 

 Fält [inom hakparentes på grå bakgrund] ska fyllas i med de uppgifter som krävs.  

 

 

Kommentar om terminologin  

 

Termer som används i avtalet:  Motsvarande termer i de grundläggande 

rättsakterna: 

Åtgärd  Program  

(Bidrags)avtal Avtal 

Mottagare Förslagsställande organisation 

Bidrag Unionens ekonomiska bidrag 

Debetnota Betalningskrav 

Delrapport Delrapport 

Säkerhet vid förfinansiering Säkerhet  

Förfinansiering(sbetalning) Förskott(sbetalning) 

Underleverantör  Underleverantörer och genomförandeorgan 
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BIDRAGSAVTAL  

 

NUMMER [nummer] — [förkortning] 

 

Detta avtal (nedan kallat avtalet) upprättas mellan  

 

å ena sidan 

 

[den behöriga myndighetens fullständiga benämning (kortform), adress], som företräder 

[medlemsstat] (nedan kallad medlemsstaten) och som för undertecknandet av detta avtal 

företräds av [namn, befattning],  

 

och  

 

å andra sidan 

 

mottagaren. 

 

[fullständig benämning (kortform)], [rättslig form][organisationsnummer] med säte 

[fullständig adress], [ALTERNATIV för mottagare med momsregistreringsnummer: 

momsregistreringsnummer [...], ] som för undertecknandet av detta avtal företräds av 

[förnamn, efternamn, befattning] 

 

Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 av den 22 

oktober 2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser 

jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland och om 

upphävande av rådets förordning (EG) nr 3/2008
1
. 

Med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1829 av den 23 april 

2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 om 

informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som 

genomförs på den inre marknaden och i tredjeland
2
.  

 

Med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1831 av den 7 

oktober 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser 

jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland
3
. 

 

De parter som anges ovan har enats om att ingå avtalet på nedanstående villkor.  

 

Genom att underteckna avtalet godkänner mottagaren unionens ekonomiska bidrag och 

godtar att genomföra det på eget ansvar och i enlighet med avtalet, enligt alla skyldigheter 

och krav som anges däri.  

 

                                                 
1 EUT L 317, 4.11.2014, s. 56. 
2 EUT L 266, 13.10.2015, s. 3. 
3 EUT L 266, 13.10.2015, s. 14. 
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Avtalet består av följande delar: 

 

Villkor och krav 

 

Bilaga 1  Beskrivning av åtgärden – Del B i bidragsansökan 

 

Bilaga 2  Preliminär budget för åtgärden  

 

Bilaga 3  Ej tillämpligt 

 

Bilaga 4 Mall för ekonomiska rapporter 

 

Bilaga 5 Mall för revisionsintyg 

 

Bilaga 6 Mall för delrapport om verksamheten 

 

Bilaga 7 Mall för slutlig verksamhetsrapport 

 

[Alternativ enligt artikel 14:  

Bilaga 8 Krav på övervakning]  
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KAPITEL 1  ALLMÄNNA FRÅGOR 

 

ARTIKEL 1 – AVTALSFÖREMÅL  

 

I detta avtal anges vilka rättigheter, skyldigheter och krav som är tillämpliga på det bidrag 

som mottagaren beviljats för att genomföra den åtgärd som anges i kapitel 2. 

 

 

KAPITEL 2  ÅTGÄRD 

 

ARTIKEL 2 — ÅTGÄRD SOM SKA GENOMFÖRAS  

 

Bidrag tilldelas för [åtgärdens benämning] — [ förkortning] (nedan kallad åtgärden), som 

beskrivs i bilaga 1. 

 

 

ARTIKEL 3 — ÅTGÄRDENS LÖPTID OCH STARTDAG 

 

Åtgärden ska löpa [ange antal] månader från och med [ALTERNATIV 1 standard: den 

första dagen i den månad som följer på den dag avtalet trädde i kraft (artikel 42)] 

[ALTERNATIV 2 om åtgärden så kräver: [ange datum]
 4
]

 
(nedan kallat startdag).  

 

ARTIKEL 4 — PRELIMINÄR BUDGET OCH BUDGETJUSTERING  

 

4.1 Preliminär budget 

 

Den preliminära budgeten för åtgärden finns i bilaga 2. 

 

Den innehåller preliminära uppgifter om bidragsberättigande kostnader och kostnadsslag, per 

budgetpost (artiklarna 5 och 6). 

 

4.2  Budgetjustering  

 

Den preliminära budgeten i bilaga 2 får justeras utan ändring av avtalet (artikel 39) genom 

överföring av belopp mellan budgetposter, förutsatt att åtgärden genomförs enligt 

beskrivningen i bilaga 1.  

 

Mottagaren får dock inte lägga till kostnader för sådan underentreprenad som inte avses i 

bilaga 1 om den inte godkänts genom en avtalsändring eller i enlighet med artikel 10.  

 

 

                                                 
4 Åtgärdens startdag ska vara den första dagen i den månad som följer på den dag då avtalet trädde i kraft. 

Åtgärdens startdag får inte infalla mer än sex månader efter den dag då avtalet trädde i kraft om detta 

föreskrivs i beskrivningen av åtgärden i bilaga 1 och detta är motiverat för att ta hänsyn till årstidsbundna 

variationer för den produkt som omfattas av programmet eller deltagande i ett särskilt evenemang eller 

mässor (artikel 10.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1831). 
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KAPITEL 3  BIDRAG 

 

ARTIKEL 5 — BIDRAGSBELOPP, BIDRAGSFORM, ERSÄTTNINGSNIVÅ OCH 

KOSTNADSSLAG 

 

5.1 Högsta tillåtna bidragsbelopp  

 

Högsta tillåtna bidragsbelopp uppgår till [belopp med siffror (belopp med bokstäver)] 

euro. 

 

5.2 Bidragsform, ersättningsnivå och kostnadsslag 

 

Bidraget ska täcka  

[ALTERNATIV för enkla program på den inre marknaden: 70 % av de 

bidragsberättigande kostnaderna för åtgärden] 

[ALTERNATIV för enkla program i tredjeländer: 80 % av de bidragsberättigande 

kostnaderna för åtgärden] 

[ALTERNATIV för enkla program vid allvarliga marknadsstörningar, förlorat 

konsumentförtroende eller andra specifika problem: 85 % av de bidragsberättigande 

kostnaderna för åtgärden]  

[ALTERNATIV för enkla program på den inre marknaden om mottagaren har sitt säte i 

en medlemsstat som erhåller finansiellt stöd: 75 % av de bidragsberättigande kostnaderna 

för åtgärden] 

[ALTERNATIV för enkla program i tredjeländer om mottagaren har sitt säte i en 

medlemsstat som erhåller finansiellt stöd: 85 % av de bidragsberättigande kostnaderna för 

åtgärden] 

[ALTERNATIV för enkla program vid allvarliga marknadsstörningar, förlorat 

konsumentförtroende eller andra specifika problem om mottagaren har sitt säte i en 

medlemsstat som erhåller finansiellt stöd: 90 % av de bidragsberättigande kostnaderna för 

åtgärden]  

(artikel 6) (ersättning av bidragsberättigande kostnader) (bilaga 2). 

 

De beräknade bidragsberättigande kostnaderna för åtgärden uppgår till [belopp med siffror 

(belopp med bokstäver)] euro. 

 

Bidragsberättigande kostnader (artikel 6) ska deklareras på följande sätt (kostnadsslag eller 

kostnadskategorier): 

 

(a) Direkta personalkostnader deklareras som (faktiska kostnader). 

 

(b)  Direkta kostnader för underentreprenad deklareras som (faktiska kostnader).  

 

(c)  Övriga direkta kostnader deklareras som (faktiska kostnader). 
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(d)  Indirekta kostnader som får schablonersättning enligt artikel 6.2 D deklareras som 

(schablonkostnader). 

 

Återstående kostnader för åtgärden ska belasta mottagaren. Mottagaren får inte ta emot 

ekonomiska bidrag från tredje man som är särskilt avsedda att täcka bidragsberättigande 

kostnader för åtgärden (men mottagarorganisationens medlemmar får lämna bidrag). 

 

 

5.3  Slutligt bidragsbelopp — Beräkning 

 

Det slutliga bidragsbelopp som betalas ut beror på i vilken mån åtgärden faktiskt 

genomförts i enlighet med avtalet.  

 

När slutbetalning ska verkställas beräknas detta belopp av medlemsstaten på följande sätt:  

 

Steg 1 — Tillämpning av ersättningsnivån på de bidragsberättigande kostnaderna 

 

Steg 2 — Begränsning till högsta tillåtna bidragsbelopp 

 

Steg 3 — Nedsättning på grund av principen om icke vinstdrivande verksamhet 

 

Steg 4 — Nedsättning på grund av väsentliga fel, oriktigheter, bedrägerier eller grovt 

åsidosättande av skyldigheter 

 

5.3.1  Steg 1 — Tillämpning av ersättningsnivån på de bidragsberättigande 

kostnaderna 

 

Ersättningsnivån (artikel 5.2) tillämpas på de bidragsberättigande kostnader (faktiska 

kostnader och schablonkostnader, jfr artikel 6) som deklarerats av mottagaren (artikel 15) och 

godkänts av medlemsstaten (artikel 16). 

 

5.3.2  Steg 2 — Begränsning till högsta tillåtna bidragsbelopp 

 

Om det belopp som blir resultatet efter steg 1 överstiger det högsta tillåtna bidragsbeloppet 

enligt artikel 5.1 sätts beloppet ner till denna gräns. 

 

5.3.3  Steg 3 — Nedsättning på grund av principen om icke vinstdrivande verksamhet 

 

Bidraget får inte leda till att vinst uppkommer.  

 

Med vinst avses eventuellt överskjutande saldo, om det belopp som erhålls efter beräkningen 

i steg 1 och 2 tillsammans med åtgärdens sammanlagda intäkter överskrider åtgärdens 

sammanlagda bidragsberättigande kostnader.  

 

Åtgärdens sammanlagda bidragsberättigande kostnader utgörs av de sammanlagda 

konsoliderade bidragsberättigande kostnader som godkänts av medlemsstaten. 
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Åtgärdens sammanlagda intäkter utgörs av de sammanlagda konsoliderade intäkter som 

uppkommit under åtgärdens löptid (artikel 3).  

 

Följande är att betrakta som intäkter: 

 

(a) Intäkter som genererats av åtgärden. 

 

(b) Ekonomiska bidrag från mottagarorganisationens medlemmar som är särskilt avsedda 

att täcka bidragsberättigande kostnader för åtgärden. 

 

Följande är dock inte att betrakta som intäkter: 

  

a) Ekonomiska bidrag från mottagarorganisationens medlemmar eller tredje man som får 

användas för att täcka andra kostnader än de bidragsberättigade kostnaderna (artikel 

6). 

 

b) Ekonomiska bidrag från mottagarorganisationens medlemmar eller tredje man som inte 

är förknippade med krav på återbetalning av outnyttjade belopp vid utgången av den 

tidsfrist som anges i artikel 3. 

 

Om vinst uppkommer ska den dras av från den slutliga ersättningen för de faktiska 

bidragsberättigande kostnader som godkänts av medlemsstaten (jfr det belopp som räknats 

fram i steg 1 och 2). 

 

 

5.3.4  Steg 4 — Nedsättning på grund av väsentliga fel, oriktigheter, bedrägerier eller 

grovt åsidosättande av skyldigheter — Nedsatt bidragsbelopp — Beräkning 

 

Om bidraget sätts ned (artikel 27) räknar medlemsstaten ut det nedsatta bidragsbeloppet 

genom att dra av nedsättningen (som enligt artikel 27.2 fastställs i förhållande till allvaret i 

fel, oriktigheter, bedrägerier eller åsidosättande av skyldigheter) från det högsta tillåtna 

bidragsbelopp som anges i artikel 5.1. 

 

Det slutliga bidraget ska vara det lägre belopp som blir resultatet av  

 

- de belopp som erhålls efter beräkningen i steg 1–3, eller  

 

- det nedsatta bidragsbelopp som erhålls efter steg 4.  

 

5.4  Reviderat slutligt bidragsbelopp — Beräkning 

 

Om medlemsstaten efter slutbetalning (i synnerhet efter kontroll, revision eller utredning 

enligt artikel 17) vägrar godkänna kostnader (artikel 26) eller sätter ner bidraget (artikel 27) 

beräknas det reviderade slutliga bidragsbeloppet för åtgärden.  

  

Medlemsstaten ska beräkna detta belopp på grundval av granskningsresultaten, enligt 

följande:  
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- När vissa kostnader vägrats godkännande: genom tillämpning av ersättningsnivån 

på de reviderade bidragsberättigande kostnader som godkänts av medlemsstaten för 

åtgärden. 

 

- När bidraget satts ner: genom att dra av nedsättningen (som enligt artikel 27.2 

fastställs i förhållande till allvaret i fel, oriktigheter, bedrägerier eller åsidosättande av 

skyldigheter) från det högsta tillåtna bidragsbelopp som anges i artikel 5.1.  

 

När kostnader vägrats godkännande och bidraget satts ner, ska det reviderade slutliga 

bidragsbeloppet för åtgärden vara det lägre av de båda belopp som blir resultatet av 

ovanstående beräkningar.  

 

ARTIKEL 6 – BIDRAGSBERÄTTIGANDE OCH EJ BIDRAGSBERÄTTIGANDE 

KOSTNADER  

 

6.1 Allmänna krav på kostnader för bidragsberättigande  

 

Bidragsberättigande kostnader är kostnader som uppfyller följande kriterier:  

 

(a) Avseende faktiska kostnader: 

 

(i) De har faktiskt uppkommit och belastat mottagaren.  

 

(ii) De har uppkommit under den period som anges i artikel 3, med undantag för 

kostnader avseende inlämning av [ALTERNATIV för åtgärder med flera 

rapporteringsperioder och mellanliggande betalningar: delrapporten för den 

senaste rapporteringsperioden och] slutrapporten (artikel 15) samt den studie 

som utvärderar åtgärdernas resultat (artikel 14).  

 

(iii) De omnämns i den preliminära budgeten i bilaga 2. 

 

(iv) De har uppkommit i samband med den åtgärd som avses i bilaga 1 och är 

nödvändiga för att genomföra åtgärden. 

 

(v) De kan identifieras och kontrolleras och har tagits upp i räkenskaperna och 

redovisats i enlighet med tillämpliga bokföringsprinciper och sedvanlig 

kostnadsredovisning i det land där mottagaren är etablerad.  

 

(vi) De är förenliga med tillämplig nationell lagstiftning om skatter, anställning 

och sociala avgifter. 

 

(vii) De är rimliga, berättigade och förenliga med principen om sund ekonomisk 

förvaltning, särskilt i fråga om sparsamhet och kostnadseffektivitet.  

 

(b) Avseende schablonkostnader:  

 

(i) De har beräknats enligt schablonsatsen i bilaga 2. 
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(ii) De (faktiska) kostnader på vilka schablonsatsen tillämpas uppfyller de krav 

som ställs på kostnader för bidragsberättigande enligt denna artikel. 

 

6.2 Särskilda krav på kostnader för bidragsberättigande  

 

Kostnader är bidragsberättigande om de uppfyller de allmänna kraven (ovan) och de särskilda 

kraven nedan för följande budgetposter: 

 

A. Direkta kostnader för personal  

B. Direkta kostnader för underentreprenad  

C. Övriga direkta kostnader 

D. Indirekta kostnader 

 

Med direkta kostnader avses sådana kostnader som är direkt kopplade till genomförandet av 

åtgärden och som därför direkt kan hänföras till den. De omfattar inga indirekta kostnader 

(led D nedan). 

 

Med indirekta kostnader avses sådana kostnader som inte är direkt kopplade till 

genomförandet av åtgärden och som därför inte direkt kan hänföras till den. 

 

A. Direkta kostnader för personal  

 

Bidragsberättigande kostnadsslag för personalkostnader  

 

A.1 Personalkostnader är bidragsberättigande om de avser personal med anställningsavtal 

(eller jämställbar handling) hos mottagaren som arbetar med åtgärden 

(anställningskostnader (eller motsvarande)). De får endast avse lönekostnader, sociala 

avgifter och andra lagstadgade kostnader som ingår i ersättningen, och som följer av 

nationell lagstiftning eller anställningsavtalet (eller jämställbar handling).  

 

Kostnaderna kan även omfatta övrig ersättning till personal som arbetar med åtgärden 

(däribland betalningar enligt alla typer av tilläggsavtal) förutsatt att  

 

(a) de följer mottagarens gängse lönepolitik och betalas konsekvent varje gång en viss typ 

av arbetsuppgifter eller kunskaper efterfrågas, 

 

(b) betalningar enligt tilläggsavtal beräknas objektivt enligt mottagarens gängse 

lönepolitik, oberoende av finansieringskällan.  

 

A.2 Kostnader för fysiska personer som arbetar enligt ett annat direkt avtal med 

mottagaren än ett anställningsavtal eller som är utstationerade av tredje man mot 

betalning är bidragsberättigande personalkostnader på följande villkor:  

 

(a) Personen arbetar på instruktion från mottagaren i dennes lokaler, om inte annat 

överenskommits med mottagaren. 

 

(b) Mottagaren har rätt till resultatet av arbetet.  
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(c) Kostnaderna skiljer sig inte väsentligt från kostnaderna för personal som utför 

liknande arbetsuppgifter inom ramen för ett anställningsavtal med mottagaren.  

 

Beräkning 

 

Mottagaren ska beräkna personalkostnader på följande sätt: 

 

- För personer som arbetar bara med åtgärden:  

 

{personens månadslön 

 

multiplicerat med  

 

faktiskt antal månader som ägnats åt arbete med åtgärden}. 

 

De månader som deklarerats för personerna får inte också deklareras inom ramen för andra 

EU-bidrag. 

 

Månadslönen beräknas på följande sätt: 

 
{personalkostnader per år för personen  

 

delat med  

 

12}. 
 

Med hjälp av personalkostnader för varje helt räkenskapsår som omfattas av 

rapporteringsperioden. Om räkenskapsåret inte har avslutats vid rapporteringsperiodens slut 

ska mottagaren använda månadslönen för det senast tillgängliga avslutade räkenskapsåret. 

 

- För alla andra personer:  

 

{personens dagersättning 

 

multiplicerat med  

 

faktiskt antal dagar som ägnats åt arbete med åtgärden (avrundat uppåt eller neråt till närmaste 

halvdag)}. 

 

Det faktiska antal dagar som redovisas för en person ska kunna identifieras och verifieras 

(artikel 13).  

 

Det totala antal dagar som redovisas inom ramen för bidrag från EU för en person under ett år 

får inte överskrida det antal arbetsdagar per år som ligger till grund för beräkning av 

dagersättningen. Det högsta antal dagar som får redovisas inom ramen för bidraget är 

följande: 

 
{antal arbetsdagar för året (se nedan) 

 

minus 
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totalt antal dagar som redovisas av mottagaren för personen och året avseende andra bidrag 

från EU}. 

 

Dagersättningen beräknas på följande sätt: 

 
{personalkostnader per år för personen  

 

delat med  

 

antal individuella arbetsdagar per år}. 
 

Beräkningarna ska göras på personalkostnader och antal arbetsdagar för varje helt 

räkenskapsår som omfattas av rapporteringsperioden. Om räkenskapsåret inte har avslutats 

vid rapporteringsperiodens slut ska mottagaren använda dagersättningen för det senast 

tillgängliga avslutade räkenskapsåret.  

 

Med antal individuella arbetsdagar per år avses det totala antal dagar personen faktiskt arbetat 

under året. Detta ska inte omfatta semester och annan frånvaro (såsom sjukfrånvaro, 

föräldraledighet, särskild ledighet o.dyl.). Det får däremot omfatta övertid och tid som ägnats 

åt möten, fortbildning och liknande verksamhet.  

 

B. Direkta kostnader för underentreprenad (däribland relevanta tullar, skatter och avgifter 

såsom icke avdragsgill mervärdesskatt som betalats av mottagare som inte är offentliga organ 

med myndighetsuppdrag) är bidragsberättigande om kraven i artikel 10.1.1 är uppfyllda. 

 

C. Övriga direkta kostnader  

 

C.1 Resekostnader och traktamente (däribland relevanta tullar, skatter och avgifter såsom 

icke avdragsgill mervärdesskatt som betalats av mottagare som inte är offentliga organ med 

myndighetsuppdrag) är bidragsberättigande om de följer mottagarens gängse praxis för resor. 

 

C.2 Avskrivningskostnader för utrustning, infrastruktur och andra tillgångar (nytt eller 

begagnat) som tagits upp i räkenskaperna är bidragsberättigande om de förvärvats i enlighet 

med artikel 9.1.1 och skrivs av i enlighet med internationella redovisningsstandarder och 

mottagarens sedvanliga metoder för kostnadsredovisning. 

 

Kostnader för hyra eller leasing av utrustning, infrastruktur och andra tillgångar (däribland 

relevanta tullar, skatter och avgifter såsom icke avdragsgill mervärdesskatt som betalats av 

mottagare som inte är offentliga organ med myndighetsuppdrag) är också bidragsberättigande 

om de inte överstiger avskrivningskostnaderna för liknande utrustning, infrastruktur eller 

tillgångar och inte innefattar finansieringsavgifter.  

 

För att beaktas ska kostnaderna ha uppkommit under åtgärdens löptid och faktiskt ha använts 

för åtgärden. 

  

C.3 Kostnader för övriga varor och tjänster (däribland relevanta tullar, skatter och avgifter 

såsom icke avdragsgill mervärdesskatt som betalats av mottagare som inte är offentliga organ 

med myndighetsuppdrag) är bidragsberättigande om de förvärvats särskilt för åtgärden och 

uppfyller villkoren i artikel 9.1.1. 
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Sådana varor och tjänster kan till exempel avse förbrukningsmaterial och förnödenheter, 

spridning, skydd av resultat, revisionsintyg avseende den ekonomiska rapporteringen (om det 

krävs enligt avtalet), översättningar och publikationer. 

 

D. Indirekta kostnader  

 

Indirekta kostnader är bidragsberättigande om de deklareras till en schablonsats på 4 % av 

de bidragsberättigande personalkostnaderna (artikel 5.2 A ovan).  

 

Mottagare som får administrationsbidrag
5
 från EU:s budget får inte deklarera indirekta 

kostnader under den period som administrationsbidraget lämnas. 

  

6.3 Krav på kostnader för bidragsberättigande vid anknutna enheter  

 

Ej tillämpligt. 

 

6.4 Ej bidragsberättigande kostnader 

 

Ej bidragsberättigande kostnader är följande:  

 

(a) Sådana kostnader som inte följer kraven ovan (artikel 6.1–6.3), och i synnerhet 

följande: 

 

(i) Kostnader för utdelning på kapital. 

 

(ii) Amorteringar och räntor på upplåning. 

 

(iii) Avsättningar för framtida förluster eller skulder. 

 

(iv) Övriga räntekostnader.  

 

(v) Osäkra fordringar.  

 

(vi) Kursförluster. 

 

(vii) Bankavgifter som tas ut av mottagarens bank för överföringar från 

medlemsstaten.  

 

(viii) Överdrivna eller mindre välbetänkta kostnader. 

 

                                                 
5  För en definition se artikel 121.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 

av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets 

förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (budgetförordning nr 966/2012) (EUT L 218, 26.10.2012, s. 1): 

administrationsbidrag ges i form av belopp som belastar budgeten direkt och utan krav på återbetalning, 

för att finansiera administrationskostnader för organ som arbetar för mål av allmänt unionsintresse eller som 

inrättats för att uppnå ett mål som omfattas av och stöder unionens politik. 
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(ix) Avdragsgill mervärdesskatt. 

 

(x) Kostnader som uppkommit när åtgärden tillfälligt avbrutits (artikel 33).  

 

(xi) Kostnader för bidrag in natura från tredje man. 

 

(b) Kostnader som deklarerats inom ramen för ett annat EU-bidrag från EU:s budget, i 

synnerhet indirekta kostnader om mottagaren redan får administrationsbidrag från 

EU:s budget för samma period. 

 

(c) Kostnader för fast anställda i nationell (eller lokal) förvaltning för verksamhet som 

ingår i den sedvanliga verksamheten (och som inte utförs enbart med anledning av 

bidraget). 

 

(d) Kostnader (i synnerhet resekostnader och traktamente) som avser personal eller 

företrädare för EU:s institutioner, organ eller byråer. 

 

[e) ALTERNATIV för kostnadsslag som uttryckligen uteslutits i arbetsprogrammet 

och förslagsinfordran
6
: [ange uteslutna kostnadsslag]]. 

 

6.5 Följder av att deklarera ej bidragsberättigande kostnader 

 

Deklarerade kostnader som inte är bidragsberättigande kommer inte att godkännas (artikel 

26).  

 

Detta kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6.  

 

 

KAPITEL 4 PARTERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

 

AVSNITT 1 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SAMBAND MED 

GENOMFÖRANDET AV ÅTGÄRDEN 

 

ARTIKEL 7 — ALLMÄN SKYLDIGHET ATT GENOMFÖRA ÅTGÄRDEN 

KORREKT  

 

7.1  Allmän skyldighet att genomföra åtgärden korrekt 

 

Mottagaren ska genomföra den åtgärd som beskrivs i bilaga 1 i enlighet med avtalet och alla 

rättsliga skyldigheter som följer av tillämplig EU-lagstiftning samt internationell och 

nationell lagstiftning.  

 

7.2 Följder av bristande efterlevnad  

 

                                                 
6  Om ingen förslagsinfordran gjorts, bör bestämmelsen tolkas som inbjudan att lämna förslag. 



Bidragsavtal nr: [fyll i nummer] [fyll i förkortning] [fyll i identifieringskod för ansökningsomgång] 

 

Mall för bidragsavtal, enkla program, säljfrämjande åtgärder, Agri — en mottagare: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

17 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna artikel kan bidraget sättas 

ner (artikel 27).  

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6.  

 

ARTIKEL 8 – RESURSER FÖR GENOMFÖRANDET AV ÅTGÄRDEN – TREDJE 

MANS DELTAGANDE 

 

Mottagaren ska ha lämpliga resurser för att genomföra åtgärden.  

 

Om det är nödvändigt för att genomföra åtgärden får mottagaren  

 

- köpa in varor, arbeten och tjänster (artikel 9),  

 

- anlita underleverantörer för att genomföra de uppgifter inom ramen för åtgärden som 

beskrivs i bilaga 1 (artikel 10). 

 

Mottagaren förblir ensam ansvarig gentemot medlemsstaten för genomförandet av åtgärden. 

 

ARTIKEL 8A – UPPGIFTER INOM RAMEN FÖR ÅTGÄRDEN SOM 

GENOMFÖRS AV MOTTAGARE SOM INTE FÅR EU-BIDRAG 

 

Ej tillämpligt. 

 

ARTIKEL 9 – INKÖP AV VAROR, ARBETEN OCH TJÄNSTER 

 

9.1  Regler för inköp av varor, arbeten och tjänster 

 

9.1.1 Om det är nödvändigt för att genomföra åtgärden får mottagaren köpa in varor, arbeten 

och tjänster.  

 

Vid sådana köp ska mottagaren välja det som är ekonomiskt mest fördelaktigt eller, om så är 

lämpligt, det lägsta priset. Samtidigt ska denne se till att intressekonflikter undviks (artikel 

20).  

 

Mottagaren ska se till att medlemsstaten, kommissionen, Europeiska revisionsrätten och 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) kan utöva sina rättigheter enligt artiklarna 

17 och 18 också gentemot underleverantörerna. 

 

9.1.2.  Om mottagaren är ett sådant offentligrättsligt organ som avses i direktiv 2004/18/EG
7
 

(eller 2014/24/EU8) ska denne följa tillämpliga nationella bestämmelser om offentlig 

upphandling. 

                                                 
7  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena 

vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114). 
8  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 

om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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9.2  Följder av bristande efterlevnad 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt artikel 9.1.1 kommer alla 

kostnader avseende avtalet att betraktas som ej bidragsberättigande (artikel 6) och kommer att 

vägras godkännande (artikel 26). 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt artikel 9.1.2 kan bidraget sättas 

ner (artikel 27). 

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6.  

 

ARTIKEL 10 – UPPGIFTER INOM RAMEN FÖR ÅTGÄRDEN SOM UTFÖRS AV 

UNDERLEVERANTÖRER 

 

10.1 Regler för underentreprenad av uppgifter inom ramen för åtgärden 

 

10.1.1. Om det är nödvändigt för att genomföra åtgärden får mottagaren anlita 

underleverantörer för vissa av uppgifterna inom ramen för åtgärden enligt bilaga 1. 

 

Vid underentreprenad ska mottagaren välja det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt 

eller, om så är lämpligt, det lägsta priset. Samtidigt ska denne se till att intressekonflikter 

undviks (artikel 20).  

 

Underentreprenaden får även avse enheter med en organisatorisk koppling till mottagaren
9

, 

men bara om priset begränsas till de kostnader som faktiskt uppkommit vid enheten (dvs 

oberoende av vinstmarginal). 

 

De uppgifter som ska genomföras och den beräknade kostnaden för varje 

underleverantörsavtal ska anges i bilaga 1, och de totala beräknade kostnaderna för 

underleverantörsavtalen ska anges i bilaga 2. Underleverantörsavtal som avser enheter med 

en organisatorisk koppling till mottagaren ska tas upp i bilaga 1. 

 

Medlemsstaten får godkänna underentreprenad som inte angetts i bilagorna 1 och 2 utan att 

behöva ändra avtalet (artikel 39) om 

 

- en särskild motivering av entreprenaden lämnas i [del]rapporten om verksamheten, 

och  

 

- den varken syftar eller leder till sådana väsentliga ändringar av avtalet som kan 

äventyra tilldelningsbeslutet eller bryta mot principen om likabehandling av de 

sökande. 

 

                                                 
9  Enheter med en organisatorisk koppling till mottagaren är enheter med en till exempel rättslig eller 

ekonomisk koppling till mottagaren som inte begränsas till den aktuella åtgärden och inte heller upprättats 

enbart i syfte att genomföra åtgärden.  
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Mottagaren ska se till att medlemsstaten, kommissionen, Europeiska revisionsrätten och 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) kan utöva sina rättigheter enligt artiklarna 

17 och 18 också gentemot underleverantörerna. 

 

Mottagaren ska även se till att underleverantörerna bokför sina kostnader. 

 

10.1.2 Mottagaren ska se till att även underleverantörerna är bundna av dennes avtalsenliga 

skyldigheter enligt artiklarna 20, 21, 22 och 30. 

 

Om mottagaren är ett sådant offentligrättsligt organ som avses i direktiv 2004/18/EG (eller 

2014/24/EU) ska denne följa tillämpliga nationella bestämmelser om offentlig upphandling. 

 

10.2  Följder av bristande efterlevnad 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt artikel 10.1.1 kommer alla 

kostnader avseende underentreprenaden att betraktas som ej bidragsberättigande (artikel 6) 

och kommer att vägras godkännande (artikel 26). 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt artikel 10.1.2 kan bidraget sättas 

ner (artikel 27).  

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6.  

 

ARTIKEL 11 – UPPGIFTER INOM RAMEN FÖR ÅTGÄRDEN SOM UTFÖRS AV 

ANKNUTNA ENHETER  

 

Ej tillämpligt. 

 

ARTIKEL 11A — EKONOMISKT STÖD TILL TREDJE MAN  

 

Ej tillämpligt. 

 

 

AVSNITT 2  RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER AVSEENDE 

BIDRAGSFÖRVALTNINGEN  

 

ARTIKEL 12 — ALLMÄN INFORMATIONSPLIKT 

 

12.1 Allmän skyldighet att lämna information på begäran  

 

Under genomförandet av åtgärden och senare ska mottagaren lämna alla uppgifter som begärs 

för kontroll av att kostnaderna är bidragsberättigade, att åtgärden genomförts korrekt och att 

de avtalsenliga skyldigheterna fullgjorts.  

 

12.2 Skyldighet att aktualisera uppgifter och informera om händelser och 

omständigheter som kan påverka avtalet 

 

Mottagaren ska hålla uppgifterna i deltagarportalens mottagarregister aktuella, i synnerhet 
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uppgifterna om namn, adress, rättsliga företrädare, den rättsliga formen och 

organisationstypen. 

 

Mottagaren är skyldig att omedelbart informera medlemsstaten om följande:  

 

(a) Händelser som väsentligt kan påverka eller försena genomförandet av åtgärden eller 

påverka EU:s ekonomiska intressen, i synnerhet 

 

(i) förändringar i den egna rättsliga, ekonomiska, tekniska, organisatoriska eller 

äganderättsliga situationen. 

 

(b) Omständigheter som påverkar 

 

(i) beslutet att bevilja bidrag eller 

 

(ii) fullgörandet av de avtalsenliga skyldigheterna. 

 

12.3 Följder av bristande efterlevnad  

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna artikel kan bidraget sättas 

ner (artikel 27).  

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6. 

 

ARTIKEL 13 — BEVARANDE AV ORIGINALHANDLINGAR — STÖDJANDE 

HANDLINGAR 

 

13.1 Skyldighet att bevara originalhandlingar och övriga stödjande handlingar 

 

Mottagaren och underleverantörerna ska under tre år efter slutbetalningen bevara 

originalhandlingar och övriga stödjande handlingar för att kunna styrka att åtgärden 

genomförts korrekt och de kostnader som deklarerats som bidragsberättigande.  

 

Handlingarna ska ställas till förfogande på begäran (artikel 12) och i samband med kontroll, 

revision eller utredning (artikel 17).  

 

Om kontroll, revision, utredning, tvist eller andra typer av anspråk med anledning av avtalet 

pågår (artikel 17) ska mottagaren och underleverantörerna bevara originalhandlingar och 

övriga stödjande handlingar till dess att förfarandena avslutats. 

 

Mottagaren och underleverantörerna ska bevara originalhandlingarna. Digitala och 

digitaliserade handlingar ska behandlas som original när detta är tillåtet enligt tillämplig 

nationell lagstiftning. Medlemsstaten får godta handlingar som inte är original om den 

bedömer att de ger jämförbara garantier för tillförlitlighetsnivån.  

 

13.1.1 Originalhandlingar och andra stödjande handlingar avseende genomförandet 
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Mottagaren och underleverantörerna ska bevara originalhandlingar och övriga stödjande 

handlingar om åtgärdens genomförande i enlighet med allmänt accepterade normer för 

branschen. 

 

13.1.2 Originalhandlingar och andra stödjande handlingar som styrker de deklarerade 

kostnaderna 

 

Mottagaren och underleverantörerna ska bevara originalhandlingar och övriga handlingar 

som styrker de deklarerade kostnaderna, och i synnerhet följande: 

 

(a) Avseende faktiska kostnader: originalhandlingar och övriga stödjande handlingar 

som styrker de deklarerade kostnaderna, till exempel avtal, underleverantörsavtal, 

fakturor eller räkenskapshandlingar. Mottagarens och underleverantörernas sedvanliga 

redovisningsmetoder och interna kontrollrutiner ska göra det möjligt att direkt 

kontrollera de deklarerade beloppen mot belopp i redovisningen, samt belopp i de 

stödjande handlingarna. 

 

(b) Avseende schablonkostnader: originalhandlingar och övriga stödjande handlingar 

som styrker att kostnader som ersätts enligt schablonsats är bidragsberättigande. 

Mottagaren behöver dock inte ange de kostnader som täckts eller uppvisa stödjande 

handlingar (såsom räkenskapshandlingar) för att styrka det deklarerade 

schablonbeloppet. 

 

 Avseende personalkostnader (som deklareras som faktiska kostnader) ska mottagaren 

vidare spara tidsredovisningen för de deklarerade dagarna. Tidsredovisningen ska vara 

skriftlig och ska godkännas av den person som arbetat med åtgärden samt dennes chef 

åtminstone varje månad. I avsaknad av tillförlitlig tidsredovisning av hur många dagar som 

ägnats åt arbete med åtgärden får medlemsstaten godta andra handlingar som styrker antalet 

deklarerade dagar, om den bedömer att detta ger jämförbara garantier för 

tillförlitlighetsnivån.  

 

I fråga om personer som arbetar bara med åtgärden krävs i undantagsfall ingen 

tidsredovisning om mottagaren i en undertecknad förklaring bekräftar att den berörda 

personen uteslutande har arbetat med åtgärden.  

 

13.2 Följder av bristande efterlevnad  

 

Om mottagaren eller underleverantörerna åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna 

artikel kommer alla kostnader som inte är tillräckligt styrkta att betraktas som ej 

bidragsberättigande (artikel 6) och kommer att vägras godkännande (artikel 26). Bidraget kan 

även komma att sättas ner (artikel 27).  

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6.  

 

ARTIKEL 14 — INLÄMNANDE AV RESULTAT 

 

14.1. Skyldighet att lämna in resultat  
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[StandardALTERNATIV: Mottagaren ska lämna in de resultat som anges i bilaga 1.] 

 

[ALTERNATIV om medlemsstaten kräver kontinuerlig övervakning: Mottagaren ska 

lämna in de resultat som anges i bilaga 1, i enlighet med de tidsfrister och krav som anges i 

bilaga 8.]  

 

14.2 Följder av bristande efterlevnad 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna artikel får medlemsstaten 

vidta åtgärder enligt kapitel 6. 

 

ARTIKEL 15 — RAPPORTERING — BEGÄRAN OM BETALNING 

 

15.1 Rapporteringsskyldighet  

 

Mottagaren ska förse medlemsstaten (artikel 36) med den eller de verksamhetsrapport(er) och 

ekonomisk(a) rapport(er) som avses i denna artikel. [ALTERNATIV 1 för åtgärder med en 

rapporteringsperiod och INGA mellanliggande betalningar: Rapporten ska omfatta] 

[ALTERNATIV 2 för åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande 

betalningar: Rapporterna ska omfatta] begäran om betalning och ska upprättas i den form 

som föreskrivs och enligt mall om sådan har tillhandahållits.  

 

15.2 Rapporteringsperiod 

 

För åtgärden tillämpas [ALTERNATIV 1 för åtgärder med en rapporteringsperiod och 

INGA mellanliggande betalningar: en rapporteringsperiod
 10

][ALTERNATIV 2 för 

åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande betalningar: delas in i 

följande rapporteringsperioder’
11

]: 

 

 - Rapporteringsperiod 1: från månad 1 till månad [X].  

 [- Rapporteringsperiod 2: från månad [X+1] till månad [Y]. 

- Rapporteringsperiod 3: från månad [Y+1] till månad [Z].] 

 

[ALTERNATIV 1 för åtgärder med en rapporteringsperiod och INGA mellanliggande 

betalningar: 15,3 Delrapporter – Begäran om mellanliggande betalning 

  

Ej tillämpligt. 

 

15.4 Slutrapport — Begäran om slutbetalning 

 

Mottagaren ska lämna in en slutrapport och en begäran om slutbetalning inom 90 dagar 

efter utgången av rapporteringsperioden. 

 

Slutrapporten ska innehålla följande: 

                                                 
10 Rapporteringsperioden varar tolv månader. 
11 Varje rapporteringsperiod varar tolv månader. 
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a) En slutrapport om verksamheten (bilaga 7) med  

 

(i) En genomgång av genomförandet av åtgärden och av de resultat som avses i 

bilaga 1.  

 

Rapporten ska använda de indikatorer för utfall, resultat och effekt som anges 

i bilaga 1 och ska förklara eventuella avvikelser mellan det arbete som 

planerats enligt bilaga 1 och det arbete som faktiskt utförts.  

 

(ii) En sammanfattning för offentliggörande. 

 

b) En ekonomisk slutrapport med  

 

(i) En enskild ekonomisk rapport (bilaga 4) från mottagaren avseende 

rapporteringsperioden. 

 

De enskilda ekonomiska rapporterna ska innehålla en fullständig 

kostnadsredovisning av bidragsberättigande kostnader (faktiska kostnader och 

schablonkostnader, artikel 6) för varje budgetpost (bilaga 2). 

 

Mottagaren ska deklarera alla bidragsberättigande kostnader även sådana 

faktiska kostnader och schablonkostnader som överskrider beloppen i den 

preliminära budgeten (bilaga 2). Belopp som inte tas upp i de enskilda 

ekonomiska rapporterna kommer inte att beaktas av medlemsstaten. 

 

Den enskilda ekonomiska rapporten ska även redovisa intäkter för den 

särskilda åtgärden (artikel 5.3.3). 

 

Mottagaren ska på heder och samvete försäkra  

 

- att de lämnade uppgifterna är fullständiga, tillförlitliga och 

rättvisande, 

 

- att de deklarerade kostnaderna är bidragsberättigande (artikel 6), 

 

- att kostnaderna kan styrkas genom lämpliga räkenskapshandlingar 

och övriga stödjande handlingar (artikel 13) som kan företes på 

begäran (artikel 12) eller med anledning av kontroll, revision eller 

utredning (artikel 17), samt  

 

- att alla intäkter har redovisats (artikel 5.3.3). 

 

(ii) Begäran om slutbetalning. 

 

(iii) Ett revisionsintyg avseende den ekonomiska rapporteringen (vilket 

upprättats enligt internationellt vedertagna revisionsstandarder, har stöd i 

revisionsrapporten och följer kraven i bilaga 5) för mottagaren om 



Bidragsavtal nr: [fyll i nummer] [fyll i förkortning] [fyll i identifieringskod för ansökningsomgång] 

 

Mall för bidragsavtal, enkla program, säljfrämjande åtgärder, Agri — en mottagare: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

24 

 

 

- det begärda bidraget uppgår till minst 325 000 euro totalt som ersättning 

för faktiska kostnader och  

 

- det beräknade högsta bidragsbeloppet för ersättning av mottagarens 

faktiska kostnader enligt den preliminära budgeten (bilaga 2) uppgår till 

minst 750 000 euro. 

 

(iv) Kopior av relevanta fakturor och stödjande handlingar som styrker att 

kostnaderna är bidragsberättigande om inget sådant intyg som avses i led iii 

behövs. 

 

c) En studie för att utvärdera resultaten av informationskampanjer och säljfrämjande 

åtgärder. Studien ska utföras av ett oberoende externt organ med hjälp av 

effektindikatorerna i bilaga 1. 

 

[ALTERNATIV 2 för åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande 

betalningar: 15.3 Delrapporter – Begäran om mellanliggande betalning 

 

Mottagaren ska lämna in en delrapport inom 60 dagar efter utgången av 

rapporteringsperioden.  

 

Delrapporten ska innehålla följande: 

 

(a) En delrapport om verksamheten (bilaga 6) med  

 

(i) En redogörelse för den verksamhet som utförts av mottagaren och en 

sammanfattning av framstegen avseende åtgärdens mål, däribland de 

resultat som avses i bilaga 1.  

 

Rapporten ska använda de indikatorer för utfall och resultat som anges i 

bilaga 1 och ska förklara eventuella avvikelser mellan den verksamhet som 

planerats och de förväntade resultaten enligt bilaga 1 och den faktiskt utförda 

verksamheten och uppnådda resultat.  

 

(ii) Kopior av allt visuellt material och annat material som använts och som inte 

redan har översänts till medlemsstaten.  

 

(b) En ekonomisk delrapport med 

 

(i) En enskild ekonomisk rapport (bilaga 4) från mottagaren avseende 

rapporteringsperioden. 

 

De enskilda ekonomiska rapporterna ska innehålla en fullständig 

kostnadsredovisning av bidragsberättigande kostnader (faktiska kostnader och 

schablonkostnader, artikel 6) för varje budgetpost (bilaga 2). 
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Mottagaren ska deklarera alla bidragsberättigande kostnader även sådana 

faktiska kostnader och schablonkostnader som överskrider beloppen i den 

preliminära budgeten (bilaga 2). Belopp som inte tas upp i de enskilda 

ekonomiska rapporterna kommer inte att beaktas av medlemsstaten. 

 

Om en enskild ekonomisk rapport inte lämnats in under en given 

rapporteringsperiod får den bifogas den ekonomiska delrapporten nästa 

rapporteringsperiod. 

 

De enskilda ekonomiska rapporterna för föregående rapporteringsperiod ska 

även redovisa intäkter för åtgärden (artikel 5.3.3). 

 

Mottagaren ska på heder och samvete försäkra  

 

- att de lämnade uppgifterna är fullständiga, tillförlitliga och rättvisande, 

 

- att de deklarerade kostnaderna är bidragsberättigande (artikel 6), 

 

- att kostnaderna kan styrkas genom lämpliga räkenskapshandlingar och 

övriga stödjande handlingar (artikel 13) som kan företes på begäran 

(artikel 12) eller med anledning av kontroll, revision eller utredning 

(artikel 17), samt  

 

- avseende den sista rapporteringsperioden att alla intäkter har redovisats 

(artikel 5.3.3). 

 

(ii) Ett revisionsintyg avseende den ekonomiska rapporteringen (vilket 

upprättats enligt internationellt vedertagna revisionsstandarder, har stöd i 

revisionsrapporten och följer kraven i bilaga 5) för mottagaren om 

 

- de betalningar mottagaren begärt som ersättning för faktiska 

kostnader uppgår till minst 325 000 euro och  

 

- det beräknade högsta bidragsbeloppet för ersättning av mottagarens 

faktiska kostnader enligt den preliminära budgeten (bilaga 2) uppgår 

till minst 750 000 euro. 

 

(iii) Kopior av relevanta fakturor och stödjande handlingar som styrker att 

kostnaderna är bidragsberättigande om inget sådant intyg som avses i led ii 

behövs. 

 

(iv) Begäran om mellanliggande betalning om det inte är den sista 

rapporteringsperioden som avses. 

 

15,4 Slutrapport — Begäran om slutbetalning 

 

Utöver delrapporten för den sista rapporteringsperioden ska mottagaren lämna in en 

slutrapport inom 90 dagar efter utgången av den sista rapporteringsperioden. 
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Slutrapporten ska innehålla följande: 

 

(a) En slutrapport om verksamheten (bilaga 7) med  

 

(i) En sammanfattning av den verksamhet som utförts och resultatet av åtgärden, 

med stöd i synnerhet i de effektindikatorer som anges i bilaga 1. 

 

(ii) En sammanfattning för offentliggörande. 

 

(b) En ekonomisk slutrapport med en sammanfattande ekonomisk slutrapport som 

konsoliderar de enskilda ekonomiska rapporterna för alla rapporteringsperioder, 

tillsammans med begäran om slutbetalning och  

 

(c) En studie för att utvärdera resultaten av informationskampanjer och säljfrämjande 

åtgärder. Studien ska utföras av ett oberoende externt organ med hjälp av 

effektindikatorerna i bilaga 1.  

 

15.5 Upplysning om de sammanlagda kostnader som uppkommit  

 

Ej tillämpligt. 

 

15.6 Valuta för ekonomisk rapportering och omräkning till euro  

 

Ekonomiska rapporter ska upprättas i euro och för medlemsstater utanför eurozonen även i 

den nationella valutan. 

 

När mottagaren eller underleverantörerna räknar om kostnader innan de deklareras till 

kommissionen ska medlemsstaten i enlighet med nationella bestämmelser fastställa vilken 

omräkningskurs som ska användas.  

 

15.7 Språkkrav för rapporteringen 

 

Rapport(er) – däribland ekonomiska rapporter – ska lämnas in på avtalsspråket. 

 

15.8 Följder av bristande efterlevnad  

 

Om rapporterna inte uppfyller kraven i denna artikel får medlemsstaten tillfälligt avbryta 

betalningsfristen (artikel 31) och vidta åtgärder enligt kapitel 6. 

 

Om mottagaren underlåter att lämna in rapport(er) och inte lämnar någon rapport inom 30 

dagar efter skriftlig påminnelse har medlemsstaten rätt att säga upp avtalet (artikel 34) eller 

vidta åtgärder enligt kapitel 6. 

 

  

ARTIKEL 16 — BETALNINGAR OCH BETALNINGSVILLKOR  

 

16.1 Utestående betalningar  
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Följande betalningar kommer att göras till mottagaren: 

 

- Förfinansiering. 

 

- [ALTERNATIV för åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande 

betalningar: En eller flera mellanliggande betalningar, efter begäran om 

mellanliggande betalning (artikel 15).] 

 

-  En slutbetalning, efter begäran om slutbetalning (artikel 15). 

 

16.2 Förfinansiering — Belopp — Säkerhet vid förfinansiering 

 

Förfinansieringen är avsedd att förse mottagaren med likvida medel.  

 

Den förblir EU:s egendom fram till slutbetalning. 

 

Förfinansiering kommer att lämnas med [belopp med siffror (belopp med bokstäver)
 12

 

euro].  

 

Inom 30 dagar från den dag avtalet träder i kraft får mottagaren lämna in en begäran om 

förfinansiering till den berörda medlemsstaten, tillsammans med en finansiell säkerhet för 

samma belopp som förfinansieringsbeloppet, i enlighet med kapitel IV i kommissionens 

delegerade förordning (EU) nr 907/2014
13

. 

 

[ALTERNATIV för mottagare med säte i medlemsstater som erhåller finansiellt stöd i 

enlighet med artikel 15.3 i förordning (EU) nr 1144/2014: Mottagare med säte i 

medlemsstater som erhåller finansiellt stöd får begära förfinansiering i två etapper: Först 

ska en begäran om förfinansiering lämnas in, inom den ovan angivna fristen. Nästa begäran 

om betalning av den återstående förfinansieringen får lämnas in först när den första delen av 

förfinansieringen utnyttjats.] 

 

Om inte artikel 32 är tillämplig ska medlemsstaten betala ut förfinansiering till mottagaren 

inom 30 dagar, räknat antingen från den tionde dagen före åtgärdens startdag (artikel 3) eller 

från den dag säkerhet vid förfinansiering mottogs, beroende på vilket som infaller sist.  

  

16.3 Mellanliggande betalning — Belopp — Beräkning 

 

[ALTERNATIV 1 för åtgärder med en rapporteringsperiod och INGA mellanliggande 

betalningar: [Ej tillämpligt.]] 

 

                                                 
12 Förfinansieringen får inte överstiga 20 % av det högsta tillåtna bidragsbeloppet. 
13 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, 

ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, 

s. 18). 
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 [ALTERNATIV 2 för åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande 

betalningar: Mellanliggande betalningar ska ersätta de bidragsberättigande kostnader som 

uppkommit i samband med genomförandet av åtgärden under motsvarande 

rapporteringsperiod. 

 

Medlemsstaten ska betala mottagaren den utestående mellanliggande betalningen inom 60 

dagar från mottagandet av delrapporten (artikel 15.3), om inte artikel 31 eller artikel 32 är 

tillämplig. 

 

Betalning sker när delrapporten godkänts. Att rapporten godkänns innebär inget medgivande 

av att innehållet är formellt riktigt, sanningsenligt, fullständigt eller korrekt. 

 

Den utestående mellanliggande betalningen beräknas av medlemsstaten i följande steg: 

 

Steg 1 – Tillämpning av ersättningsnivån 

 

Steg 2 — Begränsning till 90 % av högsta tillåtna bidragsbelopp  

 

16.3.1 Steg 1 — Tillämpning av ersättningsnivån  

 

Ersättningsnivån (artikel 5.2) tillämpas på de bidragsberättigande kostnader (faktiska 

kostnader och schablonkostnader, jfr artikel 6) som deklarerats av mottagaren (artikel 15) 

och godkänts av medlemsstaten (enligt ovan) för den berörda rapporteringsperioden. 

 

16.3.2 Steg 2 — Begränsning till 90 % av högsta tillåtna bidragsbelopp 

 

Det sammanlagda beloppet för förfinansiering och mellanliggande betalningar får inte 

överstiga 90 % av det högsta tillåtna bidragsbelopp som anges i artikel 5.1. Det högsta 

tillåtna beloppet för mellanliggande betalning beräknas som följer:  

 

{90 % av det högsta tillåtna bidragsbeloppet (artikel 5.1)  

 

minus 

 

{förfinansiering och tidigare mellanliggande betalningar}}.] 

 

16.4 Slutbetalning — Belopp — Beräkning  

 

Slutbetalningen ska ersätta eller täcka de återstående kostnader som mottagaren ådragit sig 

för åtgärden.  

 

Om det sammanlagda beloppet av tidigare betalningar överstiger det slutliga bidragsbeloppet 

(artikel 5.3) görs slutbetalningen i form av ett återkrav (artikel 28).  

 

Om det sammanlagda beloppet av tidigare betalningar är lägre än det slutliga bidragsbeloppet 

ska medlemsstaten betala det utestående beloppet inom 60 dagar från mottagandet av 

slutrapporten (artikel 15.4), om inte artikel 31 eller artikel 32 är tillämplig. 
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Betalning sker när slutrapporten godkänts. Att rapporten godkänns innebär inget medgivande 

av att innehållet är formellt riktigt, sanningsenligt, fullständigt eller korrekt. 

 

Beloppet för slutbetalningen ska fastställas av medlemsstaten genom att (eventuell) tidigare 

utbetald förfinansiering och mellanliggande betalningar dras av från det slutliga 

bidragsbelopp som fastställts i enlighet med artikel 5.3. 

 

{slutligt bidragsbelopp (artikel 5.3) 

 

minus 

 

{(eventuell) förfinansiering och mellanliggande betalningar}}. 

 

Om mellanskillnaden resulterar i ett överskott kommer det utestående saldot att betalas till 

mottagaren. 

 

Från det belopp som ska betalas får avräkning göras, utan mottagarens medgivande, med 

eventuella fordringar som mottagaren har på kommissionen och som belastar EU:s budget, 

upp till det högsta tillåtna bidragsbelopp som angetts för mottagaren i den preliminära 

budgeten (bilaga 2). 

 

Om mellanskillnaden resulterar i ett underskott kommer beloppet att återkrävas (artikel 28).  

 

16.5 Underrättelse om utestående belopp  

 

När medlemsstaten gör betalningar ska den lämna mottagaren en formell underrättelse om 

beloppet och precisera att det avser [ALTERNATIV för åtgärder med flera 

rapporteringsperioder och mellanliggande betalningar: en mellanliggande betalning eller] 

slutbetalning.  

 

Vid slutbetalning ska underrättelsen även precisera det slutliga bidragsbeloppet. 

 

Om bidraget sätts ner eller felaktigt utbetalda belopp återkrävs ska den formella 

underrättelsen föregås av det kontradiktoriska förfarandet i artiklarna 27 och 28.  

 

16.6 Valuta för betalningar  

 

Ej tillämpligt. 

 

16.7 Betalningar till mottagaren  

 

Betalningar kommer att göras till mottagaren.  

 

Betalningar till mottagaren ska ske med befriande verkan för medlemsstaten.  

 

16.8 Bankkonto  

 

Alla betalningar ska göras till följande bankkonto: 
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Bank: […]  

 

Kontoinnehavarens fullständiga namn eller firma: […]  

Fullständigt kontonummer (inklusive bankkoder): […]  

[IBAN-kod: […]]
14

 

 

16.9 Transaktionskostnader  

 

Transaktionskostnader för betalningsöverföringar ska fördelas som följer:  

 

- Medlemsstaten bär kostnader för överföring och bankavgifter som medlemsstatens 

egen bank tar ut. 

 

- Mottagaren bär kostnader för överföring och bankavgifter som dennes egen bank tar 

ut. 

 

- Kostnader för överföringar som upprepas på grund av någon av parterna ska bäras av 

den part som orsakat upprepningen. 

 

16.10 Betalningsdag  

 

Betalningar från medlemsstaten ska anses verkställda den dag de debiteras avsändarens 

konto.  

 

16.11 Följder av bristande efterlevnad 

 

16.11.1 Om medlemsstaten inte betalar inom utsatt tid (se ovan) tillämpas artikel 5 i 

kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014.  

 

16.11.2 Ej tillämpligt. 

 

ARTIKEL 17 – KONTROLL, ÖVERSYN, REVISION OCH UTREDNING – 

UTVIDGAD TILLÄMPNING AV GRANSKNINGSRESULTATEN 

 

17.1 Kontroll, översyn och revision som utförs av medlemsstaten och kommissionen 

 

17.1.1 Medlemsstatens rätt att göra kontroller 

 

När åtgärden genomförs eller har avslutats kommer medlemsstaten att kontrollera att 

åtgärden genomförts korrekt och i överensstämmelse med de avtalsenliga skyldigheterna. 

Detta inbegriper en bedömning av resultat och rapporter.  

 

Medlemsstaten får även begära ytterligare uppgifter i enlighet med artikel 12.  

 

                                                 
14 BIC- eller SWIFT-kod för de länder där IBAN-koder inte används.  
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Uppgifterna ska vara korrekta, exakta och fullständiga och lämnas i begärd form, även 

elektroniskt. 

 

17.1.2 Rätt att utföra revision  

 

Ej tillämpligt. 

 

17.1.3  Kommissionens rätt att utföra revision 

 

I kraft av förordning nr 1306/2013
15

 samt sina egna bestämmelser och förfaranden får 

kommissionen göra kontroller på plats för att kontrollera om kostnaderna betalts i enlighet 

med unionsrätten eller ej. 

 

17.2 Utredningar som görs av Europeiska bedrägeribekämpningsbyrån (Olaf)  

 

I kraft av förordningarna nr 883/2013
16

 och nr 2185/96
17

 och i enlighet med dessa 

förordningars bestämmelser och förfaranden får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 

(Olaf) när som helst under genomförandet av åtgärden eller senare göra utredningar, 

däribland kontroller och inspektioner på plats, för att fastställa om det har förekommit 

bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska 

intressen.  

 

17.3 Kontroll och revision som utförs av Europeiska unionens revisionsrätt  

 

I enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 

och artikel 161 i budgetförordningen (EU, Euratom) nr 966/2012
18

 får Europeiska 

revisionsrätten utföra revision när som helst under genomförandet av åtgärden eller senare. 

 

Europeiska revisionsrätten har rätt till information i kontroll- och revisionssyfte. 

 

17.4 Kontroll, översyn, revision och utredning av internationella organisationer  

 

Ej tillämpligt. 

 

                                                 
15  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, 

förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets 

förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och 

(EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).  
16  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om 

utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 

(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1). 
17  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/1996 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner 

på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot 

bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2). 
18  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om 

finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 

1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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17.5 Kontroll, översyn, revision och utredning och dess följder – utvidgad tillämpning 

av granskningsresultaten 

 

17.5.1  Granskningsresultat för bidraget 

 

Granskningsresultat från kontroll, översyn, revision eller utredning av bidraget kan leda till 

att ej bidragsberättigande kostnader vägras godkännande (artikel 26), att bidraget sätts ner 

(artikel 27), att felaktigt utbetalda belopp återkrävs (artikel 28) eller till övriga åtgärder enligt 

kapitel 6.  

 

Om kostnader inte godkänns eller bidraget sätts ner efter slutbetalning fastställs ett reviderat 

slutligt bidragsbelopp (artikel 5.4). 

 

Granskningsresultat från kontroll, revision eller utredning kan leda till en begäran om ändring 

av bilaga 1 (artikel 39).  

 

Dessutom kan granskningsresultat från Olafs utredningar leda till åtal enligt nationell 

lagstiftning. 

 

17.5.2 Granskningsresultat för andra bidrag  

 

Ej tillämpligt. 

 

17.5.3 Förfarande  

 

Ej tillämpligt. 

 

17.6 Följder av bristande efterlevnad  

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna artikel kommer alla 

kostnader som inte är tillräckligt styrkta att betraktas som ej bidragsberättigande (artikel 6) 

och kommer att vägras godkännande (artikel 26).  

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6.  

 

ARTIKEL 18 — UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDENS VERKAN 

 

Ej tillämpligt. 

 

AVSNITT 3 ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER  

 

ARTIKEL 18a — KRAV PÅ INFORMATIONSKAMPANJER OCH 

SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 

 

18a.1  Skyldighet att genomföra informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder 

 

Mottagaren ska uppfylla följande krav när denne genomför informationskampanjer och 

säljfrämjande åtgärder: 
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(a) Denne ska se till att informationskampanjerna och de säljfrämjande åtgärderna är 

objektiva, opartiska och icke-diskriminerande. 

 

(b) Denne ska se till att informationskampanjerna och de säljfrämjande åtgärderna även 

främjar EU:s verksamhet (artikel 22). 

 

(c) I fråga om angivande av ursprung för de produkter som är föremål för säljfrämjande 

åtgärder: 

 

(i) Denne ska se till att informationskampanjerna och de säljfrämjande åtgärderna 

inte är inriktade på ett visst ursprung.  

 

- Denne ska se till att huvudbudskapet är EU-inriktat (och inte inriktat på ett 

visst ursprung) och i synnerhet 

 

- att angivandet av ursprung kompletterar det huvudsakliga EU-budskapet, 

 

- att angivandet av ursprung inte uppmuntrar konsumenterna att köpa 

inhemska produkter enbart på grund av produkternas ursprung och att man 

även hänvisar till de särskilda egenskaperna hos produkten, 

 

- att angivandet av ursprung är underordnat (dvs den text och den eller de 

symbol(er) som anger ursprunget är [ALTERNATIV 1 för 

informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder i EU:s 

medlemsstater: mindre][ALTERNATIV 2 för informationskampanjer 

och säljfrämjande åtgärder i länder utanför EU: inte mer] framträdande 

än den text och den eller de symbol(er) som hänvisar till det huvudsakliga 

EU-budskapet), 

 

- att det huvudsakliga EU-budskapet inte skyms av material som rör 

produktens ursprung (t.ex. bilder, färger, symboler eller dylikt) och 

materialet separeras från huvudbuskapet. 

 

(ii) Denne ska se till att angivandet av ursprung hänvisar till nationell eller högre 

nivå (dvs. ett område som omfattar flera länder eller en hel medlemsstat, men 

inte lägre nivåer), utom om angivandet av ursprung avser  

 

- en grafisk symbol för yttersta randområden (RUP)
19

 eller anknytande 

visuellt material, 

 

                                                 
19  Jfr bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 179/2014 av den 6 november 2013 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 vad gäller aktörsregistret, 

stödbelopp för saluföring utanför produktionsregionen, den grafiska symbolen, befrielse från importtullar 

för vissa nötkreatur och finansiering av vissa särskilda åtgärder på jordbruksområdet i unionens yttersta 

randområden (EUT L 63, 4.3.2014, s. 3). 
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- en nationell kvalitetsordning med en ursprungsbeteckning i namnet, 

 

- ett angivande av ursprung som ingår i namnet på en produkt som är erkänd 

enligt någon av EU-kvalitetsordningarna för 

 

- skyddad ursprungsbeteckning (SUB), 

 

- skyddad geografisk beteckning (SGB), 

 

- garanterad traditionell specialitet (GTS)
20

. 

  

(iii) Denne ska se till att angivandet av ursprung begränsas till visuellt material 

(och inte omfattar audio). 

 

(d) I fråga om användningen av varumärken:  

 

(i) Denne ska se till att informationskampanjerna och de säljfrämjande åtgärderna 

inte är inriktade på att främja varumärken. 

 

(ii) Med undantag för sådana informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder 

som avser nationella kvalitetsordningar som registrerats som varumärke, ska 

användningen av varumärken  

 

- begränsas till 

 

- presentationer eller provsmakningar (vid mässor, evenemang 

mellan företag, på webbplatser och försäljningsställen),  

 

- skriftlig information och säljfrämjande material som delas ut 

vid presentationer och provsmakningar 

 

och 

 

- uppfyller följande krav: 

 

- Den ska omfatta endast sådana beteckningar som är att betrakta 

som varumärken enligt artiklarna 4 och 66 i förordning nr 

207/2009
21

 eller artikel 2 i direktiv 2008/95/EG
22

. 

                                                 
20  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 av den 18 december 2013 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler 

för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella 

specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande 

övergångsbestämmelser (EUT L 179, 19.6.2014, s. 17). 
21  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 

24.3.2009, s. 1). 
22  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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- Visningen av varumärken försvagar inte det huvudsakliga EU-

budskapet, i synnerhet är det viktigt 

 

- att visningen av varumärket är sekundär (dvs. i ett mindre 

format än det huvudsakliga EU-budskapet), 

 

- att det huvudsakliga EU-budskapet inte skyms av material där 

varumärken visas (t.ex. bilder, färger och symboler), 

 

- att varumärket begränsas till visuellt material (och inte omfattar 

audio),  

 

- att alla deltagare i mottagarorganisationen haft samma möjligheter 

att visa sina varumärken och att varumärkena visas tillsammans på 

ett lika synligt sätt och på ett ställe som är separat från det som 

ägnas åt det huvudsakliga EU-budskapet. 

 

- Varumärkena får visas på nedan beskrivet sätt. 

 

- vid mässor, evenemang mellan företag eller försäljningsställen 

antingen 

 

- alla varumärken tillsammans på en banner på framsidan av 

utställningsmonterns disk; bannern får inte vara större än 5 

% av den totala ytan av framsidan på utställningsmonterns 

disk (eller proportionellt mindre om färre än fem 

varumärken visas)  

 

eller 

 

- alla varumärken för sig på separata och identiska 

utställningsmontrar på ett neutralt och identiskt sätt, på den 

främre sidan av utställningsmonterns disk; varumärket får 

inte vara större än 5 % av den totala ytan av framsidan på 

utställningsmonterns disk (eller proportionellt mindre om 

färre än fem varumärken visas). 

 

- På webbplatser: alla varumärken tillsammans, endera  

 

- på en banner längst ner på webbsidan, 

 

- som inte är större än 5 % av webbsidans totala yta (eller 

proportionellt mindre om färre än fem varumärken 

visas), och 

 

- där varje varumärke är mindre än EU-symbolen (artikel 

22) 



Bidragsavtal nr: [fyll i nummer] [fyll i förkortning] [fyll i identifieringskod för ansökningsomgång] 

 

Mall för bidragsavtal, enkla program, säljfrämjande åtgärder, Agri — en mottagare: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

36 

 

 

eller 

 

- på en särskild webbplats som skiljer sig från hemsidan och 

där visningen sker på ett neutralt och identiskt sätt för varje 

varumärke. 

 

- I skriftlig information och säljfrämjande material som delas ut 

vid presentationer och provsmakningar: alla varumärken 

tillsammans längst ner på sidan; bannern får inte vara större än 

5 % av den totala ytan av sidan (eller proportionellt mindre om 

färre än fem varumärken visas). 

 

(e) I fråga om hälsopåståenden (dvs uppgifter om hur produkten påverkar hälsan) gäller 

följande:  

 

(i) Hälsopåståenden ska [ALTERNATIV 1 för informationskampanjer och 

säljfrämjande åtgärder i EU:s medlemsstater: vara förenliga med bilagan till 

förordning nr 1924/2006
23

 eller vara godkända av den behöriga nationella 

myndighet som ansvarar för folkhälsofrågor i det land där verksamheten 

bedrivs][ALTERNATIV 2 för informationskampanjer och säljfrämjande 

åtgärder i länder utanför EU: vara godkända av den behöriga nationella 

myndighet som ansvarar för folkhälsofrågor i det land där verksamheten 

bedrivs][,][.] 

 

(f) [ALTERNATIV 1 för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder i EU:s 

medlemsstater: Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser 

nationella kvalitetsordningar ska vara inriktade på ordningen och inte på vissa 

produkter (dvs. vissa produkter används bara som exempel på ordningen och är ett 

sekundärt budskap som inte försvagar det huvudsakliga EU-budskapet).] 

                                                                         

18a.2 Följder av bristande efterlevnad 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna artikel kan bidraget sättas 

ner (artikel 27). 

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6.  

 

 

ARTIKEL 19 — BEFINTLIGA RÄTTIGHETER, ÄGANDERÄTT OCH 

NYTTJANDERÄTT TILL RESULTATEN (DÄRIBLAND 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER)  
 

19.1 Befintliga rättigheter och tillgång till befintliga rättigheter 

                                                 
23  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om 

näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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Om immateriella rättigheter (däribland rättigheter som förvärvats av tredje man) föreligger 

innan avtalet sluts ska mottagaren upprätta en förteckning över äganderätten och 

nyttjanderätten till dessa rättigheter. 

 

Förteckningen ska överlämnas till medlemsstaten innan åtgärden börjar genomföras 

 

19.2 Äganderätt och nyttjanderätt till resultaten  

 

Mottagaren äger resultaten av åtgärden (däribland rapporter och andra handlingar som avser 

åtgärden).  

 

Mottagaren ska ge kommissionen rätt att använda resultaten av sin 

kommunikationsverksamhet enligt artikel 22. 

 

19.3 Följder av bristande efterlevnad 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna artikel kan bidraget sättas 

ner (artikel 27).  

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6. 

 

ARTIKEL 20 — INTRESSEKONFLIKT  

 

20.1 Skyldighet att undvika intressekonflikter 

 

Mottagaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att ekonomiska intressen, 

politiska eller nationella kopplingar, familjeskäl, känslomässiga skäl eller andra 

gemensamma intressen (intressekonflikter) äventyrar ett opartiskt och objektivt fullgörande 

av avtalet. 

 

Denne ska utan dröjsmål lämna en formell underrättelse till medlemsstaten om alla 

situationer som utgör eller kan leda till intressekonflikt samt omedelbart vidta åtgärder för att 

avhjälpa situationen.  

 

Medlemsstaten har rätt att kontrollera att åtgärderna har avsedd effekt och får kräva att 

kompletterande åtgärder vidtas inom en viss tidsfrist. 

 

20.2 Följder av bristande efterlevnad  

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna artikel kan bidraget sättas 

ner (artikel 27) och avtalet sägas upp (artikel 34). 

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6. 

 

ARTIKEL 21 — SEKRETESS 

 

21.1 Allmän skyldighet att iaktta sekretess 



Bidragsavtal nr: [fyll i nummer] [fyll i förkortning] [fyll i identifieringskod för ansökningsomgång] 

 

Mall för bidragsavtal, enkla program, säljfrämjande åtgärder, Agri — en mottagare: V2.0 – 16 januari 2018 

 
 

 

38 

 

 

Under genomförandet av åtgärden och under tre år efter slutbetalningen ska parterna iaktta 

sekretess i fråga om alla upplysningar, handlingar och övrigt material (oavsett form) som 

hade belagts med sekretess när de yppades för motparten (nedan kallade sekretessbelagda 

uppgifter). 

 

Sekretessbelagda uppgifter får användas för att genomföra avtalet.  

 

Skyldigheten att iaktta sekretess upphör att gälla 

 

(a) om den berörda parten befriar motparten från sekretesskravet, 

 

(b) om uppgifterna blir allmänt och offentligt tillgängliga utan att sekretesskravet 

åsidosatts, eller  

 

(c) om de sekretessbelagda uppgifterna måste yppas enligt EU-lagstiftningen eller 

nationell lagstiftning.  

 

21.2 Följder av bristande efterlevnad 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna artikel kan bidraget sättas 

ner (artikel 27).  

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6. 

 

ARTIKEL 22 — KOMMUNIKATION OM ÅTGÄRDEN — EU-FINANSIERINGENS 

SYNLIGHET 

 

22.1 Mottagarens kommunikationsverksamhet 

 

22.1.1 Allmän skyldighet att kommunicera om åtgärden och resultaten 

 

Mottagaren är skyldig att kommunicera om åtgärden och resultaten.  

 

22.1.2 Information om EU-finansiering — Rätt och skyldighet att använda EU-

symbolen — Rätt och skyldighet att använda reklamfrasen ”Enjoy, it’s from Europe!”  

 

22.1.2.1 Allt informationsmaterial och säljfrämjande material ska vara märkt med EU-

symbolen och nedan beskrivna text på målgruppsmarknadens språk. 

 

 
 

 

Om EU-symbolen visas tillsammans med mottagarens logotyp, ska EU-symbolen vara 

tillräckligt framträdande.  
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I visuellt material ska EU-symbolen och texten vara tydligt synliga i början, under och i slutet 

av meddelandet. I audiomaterial ska texten höras tydligt i slutet av meddelandet. 

 

I syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt denna artikel får mottagaren använda EU-

symbolen utan att först inhämta kommissionens medgivande. 

 

Detta ger dock inte ensamrätt till användningen.  

 

Mottagaren får inte tillskansa sig EU-symbolen eller liknande varumärken eller logotyper 

som sina egna genom registrering eller på något annat sätt.  

 

22.1.2.2 Allt visuellt informationsmaterial och säljfrämjande material som används ska vara 

märkt ”Enjoy, it’s from Europe!” . 

 
 

Märkningen ska vara 

 

- på engelska, men får översättas i en fotnot, 

 

- vertikal, 

 

- i färg (orange = 8-M74-Y90-K0) eller svart-vitt (där orange ersätts av svart K100 

och blått med grått K60), 

 

- i en storlek som är proportionellt avpassad till storleken på det material där 

märkningen sitter. 

 

Beroende på kampanjens tema får reklamfrasen åtföljas av någon av följande texter: 

 
Tema Text 

Miljö EU stödjer kampanjer som främjar respekt för miljön. 

Kvalitet och 

livsmedelssäkerhet 

EU stödjer kampanjer som främjar högkvalitativa 

jordbruksprodukter. 

Hälsa EU stödjer kampanjer som främjar en sund livsstil.  

Mångfald EU stödjer kampanjer som främjar en stor variation av 

jordbruksprodukter. 
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Tradition EU stödjer kampanjer som främjar jordbrukstraditioner 

 

Reklamfrasen får inte ersätta EU-symbolen (eller den åtföljande texten enligt ovan).  

 

22.1.3 Ansvarsfriskrivning för kommissionen 

 

Allt visuellt informationsmaterial och säljfrämjande material, utom små reklamartiklar 

(såsom pennor) och korta reklambudskap (såsom banners), ska vara märkt med följande 

ansvarsfriskrivning: 
 

”Upphovsmannen ansvarar själv för innehållet i den säljfrämjande kampanjen. Europeiska 

kommissionen ansvarar inte för hur den utannonserade eller offentliggjorda informationen kan 

komma att användas.” 

 

På webbplatser ska ansvarsfriskrivningen finnas med i det rättsliga meddelandet. I sociala 

medier måste den finnas med i beskrivningen av kontot. 

 

22.2 Kommunikationsverksamhet 

 

22.2.1 Nyttjanderätt till mottagarens material, handlingar eller uppgifter 

 

Kommissionen har rätt att nyttja uppgifter som avser åtgärden, handlingar såsom 

sammanfattningar avsedda för offentliggörande och offentliggjorda resultat samt allt övrigt 

material, däribland bilder eller audiovisuellt material som inkommit från mottagaren (även 

material i elektronisk form).  

 

Detta påverkar inte den skyldighet att iaktta sekretess som avses i artikel 21, och som 

fortsätter att gälla. 

 

Nyttjanderätten till mottagarens material, handlingar och uppgifter omfattar följande: 

 

(a) Användning för egna syften (i synnerhet tillhandahållande för personer som arbetar 

för kommissionen, övriga EU-institutioner, organ och byråer eller medlemsstaternas 

institutioner, samt kopiering och mångfaldigande av hela eller delar av innehållet utan 

begränsning av antalet exemplar). 

 

(b) Offentliggörande för allmänheten (i synnerhet publicering i pappersform och 

elektroniskt eller digitalt, publicering på internet, som nerladdningsbar eller ej 

nerladdningsbar fil, utsändning i vilken kanal som helst, offentlig demonstration eller 

visning, kommunikation via presstalesmän eller införande i allmänt tillgängliga 

databaser eller index). 

 

(c) Redigering och omskrivning för kommunikation och offentliggörande (till exempel 

genom att korta, sammanfatta eller föra in annat material (såsom metadata, bildtext, 

andra illustrationer, visuella, auditiva eller textinslag), utdrag av vissa delar (t.ex. 

audiofiler eller videofiler), uppdelning, sammanställning).  
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(d) Översättning.  

 

(e) Beviljande av tillgång på enskild begäran enligt förordning nr 1049/2001
24

, utan 

rätt till mångfaldigande eller nyttjande. 

 

(f) Lagring på papper, i elektronisk eller annan form. 

 

(g) Arkivering i enlighet med tillämpliga bestämmelser om dokumenthantering. 

 

(h) Rätt att medge att tredje man agerar på de egna vägnarna och rätten att till tredje man 

vidarelicensiera de nyttjanderätter som anges i leden b, c, d och f om detta krävs för 

kommissionens kommunikations- och offentliggörandeåtgärder. 

 

Om nyttjanderätten är beroende av tredje mans rättigheter (även rättigheter som innehas av 

mottagarens personal) ska mottagaren se till att nyttjanderätten är förenlig med de 

avtalsenliga skyldigheterna (i synnerhet skyldigheten att inhämta medgivande från tredje 

man). 

 

Kommissionen ska i tillämpliga fall (om mottagaren så kräver) föra in uppgiften:  

 
” © – [år] – [namn på innehavaren av den immateriella rättigheten]. Med ensamrätt. Licens beviljad 

Europeiska kommissionen på vissa villkor.” 
 

22.3 Följder av bristande efterlevnad 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt denna artikel kan bidraget sättas 

ner (artikel 27).  

 

Åsidosättandet kan även leda till övriga åtgärder enligt kapitel 6.  

 

ARTIKEL 23 — BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

 

23.1 Behandling av personuppgifter som utförs av kommissionen och medlemsstaten  

 

Alla personuppgifter i eller rörande avtalet ska behandlas av kommissionen enligt förordning 

nr 45/2001
25

 och övriga EU-regler om skydd av personuppgifter (bl.a. avseende tillstånd och 

informationskrav). 

 

Alla personuppgifter i eller rörande avtalet ska behandlas av medlemsstaten enligt nationella 

bestämmelser om skydd av personuppgifter (bl.a. avseende tillstånd och informationskrav). 

 

23.2 Mottagarens behandling av personuppgifter  

                                                 
24  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång 

till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, EGT L 145, 31.5.2001, s. 43. 
25  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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Mottagaren ska behandla personuppgifter i eller rörande avtalet i enlighet med tillämplig EU-

lagstiftning och nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter (bl.a. avseende 

tillstånd och informationskrav). 

 

Mottagaren får lämna ut uppgifter enbart till personal som behöver få tillgång till dem för att 

genomföra, förvalta eller övervaka avtalet.  

 

Mottagaren är skyldig att informera personal vars personuppgifter samlas in och behandlas av 

medlemsstaten eller kommissionen.  

 

23.3 Följder av bristande efterlevnad 

 

Om mottagaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt artikel 23.2 får medlemsstaten 

vidta åtgärder enligt kapitel 6. 

 

ARTIKEL 24 — ÖVERLÅTELSE AV BETALNINGSKRAV PÅORGANET 

 

Ej tillämpligt. 

 

KAPITEL 5 MOTTAGARENS UPPGIFTER OCH ANSVAR  

 

KAPITEL 25 – MOTTAGARENS UPPGIFTER OCH ANSVAR 

 

25.1 Uppgifter och ansvar gentemot medlemsstaten  

 

Mottagaren har fullt ansvar för att genomföra åtgärden och för att villkoren i avtalet fullgörs.  

 

Mottagaren bär själv det fulla ansvaret för följande: 

 

(a) Övervaka att åtgärden genomförs korrekt (artikel 7). 

 

(b) Omedelbart informera medlemsstaten om alla händelser som väsentligt kan påverka 

eller försena genomförandet av åtgärden (artikel 12). 

 

(c) Lämna in resultat och rapporter till medlemsstaten (artiklarna 14 och 15).  

 

(d)  I god tid förse medlemsstaten med de handlingar och uppgifter som krävs.  

 

Dessa uppgifter får inte läggas ut på någon annan. 

 

25.2 Fördelning av interna uppgifter och ansvar 

 

Ej tillämpligt. 

 

25.3 Interna överenskommelser mellan mottagare – konsortialavtal 

 

Ej tillämpligt. 
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KAPITEL 6  VÄGRAN ATT GODKÄNNA KOSTNADER — NEDSÄTTNING AV 

BIDRAGET — ÅTERKRAV – SANKTIONER – SKADESTÅND – 

TILLFÄLLIGT AVBRYTANDE — UPPSÄGNING — FORCE 

MAJEURE  

 

AVSNITT 1 VÄGRAN ATT GODKÄNNA KOSTNADER — NEDSÄTTNING AV 

BIDRAGET — ÅTERKRAV — SANKTIONER 

 

ARTIKEL 26 — VÄGRAN ATT GODKÄNNA KOSTNADER SOM INTE ÄR 

BIDRAGSBERÄTTIGANDE  

 

26.1 Krav  

 

Medlemsstaten kommer att — [ALTERNATIV för åtgärder med flera 

rapporteringsperioder och mellanliggande betalningar: vid mellanliggande betalning,] 

slutbetalning eller efteråt vägra godkänna kostnader som inte är bidragsberättigande (artikel 

6), i synnerhet efter kontroll, revision eller utredning (artikel 17). 

 

26.2 Vägran att godkänna ej bidragsberättigande kostnader – Beräkning – 

Förfarande 

 

Kostnader som inte är bidragsberättigande godkänns inte. 

 

Om vägrat godkännande inte leder till återkrav (artikel 28 ska medlemsstaten lämna en 

formell underrättelse till mottagaren om att kostnader inte godkänts, vilka belopp som berörs 

med angivande av skälen (och i förekommande fall ange vilka belopp som ska återbetalas, 

artikel 16.5). Mottagaren får formellt underrätta medlemsstaten om sina invändningar med 

angivande av skäl inom 30 dagar efter mottagandet av underrättelsen.  

 

Om vägrat godkännande av kostnader leder till återkrav ska medlemsstaten följa det 

kontradiktoriska förfarandet med förhandsmeddelande enligt artikel 28.  

 

26.3 Verkan 

 

Om medlemsstaten vägrar godkänna kostnader när [ALTERNATIV för åtgärder med flera 

rapporteringsperioder och mellanliggande betalningar: mellanliggande betalning eller] 

slutbetalning verkställs ska de dras av från de sammanlagda bidragsberättigande kostnader 

som deklarerats för åtgärden i [den ekonomiska delrapporten eller] den sammanfattande 

ekonomiska slutrapporten (artikel 15.3 och 15.4). Därefter beräknas [den mellanliggande 

betalningen eller] slutbetalningen i enlighet med artikel 16.3 eller 16.4.  

 

[ALTERNATIV för åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande 

betalningar: Om medlemsstaten efter det att mellanliggande betalning gjorts men innan 

slutbetalning gjorts vägrar godkänna kostnader i en ekonomisk delrapport ska de dras av 

från de sammanlagda bidragsberättigade kostnader som deklareras för åtgärden i nästa 

ekonomiska delrapport eller i den sammanfattande ekonomiska slutrapporten. Därefter 
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beräknas den mellanliggande betalningen eller slutbetalningen i enlighet med artikel 16.3 

eller 16.4.]  

 

Om medlemsstaten vägrar godkänna kostnader efter det att slutbetalning gjorts ska de dras 

av från de sammanlagda bidragsberättigande kostnader som deklareras i den sammanfattande 

ekonomiska slutrapporten. Den kommer därefter att beräkna det reviderade slutliga 

bidragsbeloppet i enlighet med artikel 5.4.  

 

ARTIKEL 27 — NEDSÄTTNING AV BIDRAGET 

 

27.1 Krav 

 

Medlemsstaten har rätt att vid slutbetalning eller efteråt sätta ner det högsta tillåtna 

bidragsbeloppet (artikel 5.1) om mottagaren (eller någon fysisk person som är behörig att 

företräda denne eller fatta beslut för dennes räkning) har gjort sig skyldig till eller misstänks 

ha gjort sig skyldig till väsentliga fel, oriktigheter, bedrägerier eller grovt åsidosättande av 

skyldigheter under fullgörandet av avtalet eller i samband med upphandlingen (till exempel 

genom att genomföra åtgärden felaktigt, lämna felaktiga uppgifter, underlåta att lämna 

nödvändiga uppgifter eller bryta mot etiska principer).  

 

27.2 Nedsättning – Belopp – Beräkning 

 

Nedsättningen fastställs i förhållande till allvaret i fel, oriktigheter, bedrägerier eller 

åsidosättande av skyldigheter.  

 

Innan bidraget sätts ner ska medlemsstaten i en formell underrättelse, s.k. 

förhandsmeddelande, till mottagaren  

 

- upplysa denne om sin avsikt att sätta ner bidraget, med vilket belopp, med angivande 

av skälen samt 

 

- uppmana denne att lämna synpunkter inom 30 dagar efter mottagandet av 

underrättelsen.  

 

Om inga synpunkter lämnas eller om medlemsstaten trots de synpunkter som lämnats går 

vidare ska den i en formell underrättelse bekräfta nedsättningen (och i förekommande fall 

ange vilka belopp som ska återbetalas, artikel 16). 

 

27.3 Verkan  

 

Om medlemsstaten sätter ner bidraget i samband med slutbetalning kommer medlemsstaten 

att beräkna det nedsatta bidragsbeloppet för åtgärden och därefter fastställa vilket belopp som 

ska erläggas i slutbetalning (artiklarna 5.3.4 och 16.4). 

 

Om medlemsstaten sätter ner bidraget efter slutbetalning kommer medlemsstaten att 

beräkna det reviderade slutliga bidragsbeloppet för åtgärden (artikel 5.4). Om det reviderade 

slutliga bidragsbeloppet är lägre än det slutliga bidragsbeloppet (artikel 5.3) kommer 

medlemsstaten att återkräva mellanskillnaden (artikel 28).  
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ARTIKEL 28 — ÅTERKRAV AV FELAKTIGT UTBETALDA BELOPP  

 

28.1 Återkrav – Belopp – Beräkning 

 

Medlemsstaten kommer vid slutbetalning eller efteråt att återkräva alla belopp som kan ha 

betalats ut felaktigt.  

 

28.1.1 Återkrav vid slutbetalning 

 

Om slutbetalningen yttrar sig som ett återkrav (artikel 16.4) ska medlemsstaten i en formell 

underrättelse, s.k. förhandsmeddelande till mottagaren  

 

- upplysa denne om sin avsikt att återkräva, vilket det utestående slutbeloppet är, med 

angivande av skälen samt  

 

- uppmana denne att lämna synpunkter inom 30 dagar efter mottagandet av 

underrättelsen.  

 

Om inga synpunkter lämnas eller om medlemsstaten trots de synpunkter som lämnats går 

vidare ska den bekräfta vilket belopp som återkrävs och i en formell underrättelse tillställa 

mottagaren en debetnota med betalningsvillkor och betalningsfrist (tillsammans med 

underrättelsen om utestående belopp, artikel 16.5). 

 

Om ingen betalning gjorts inom den tid som angetts på debetnotan ska medlemsstaten 

återkräva det utestående beloppet på något av följande sätt:  

  

(a) Genom avräkning — utan mottagarens medgivande — från sådana eventuella 

fordringar som mottagaren har på kommissionen som belastar EU:s budget. 

 

(b) Genom ianspråktagande av den finansiella säkerheten (artikel 16.2). 

 

(c) Genom att vidta rättsliga åtgärder (artikel 41). 

 

Om ingen betalning gjorts inom den tid som anges på debetnotan ska dröjsmålsränta tas ut 

på det belopp som ska återkrävas (se ovan), från och med den dag som följer på förfallodagen 

enligt debetnotan fram till och med den dag medlemsstaten mottagit full betalning. 

 

Dröjsmålsränta ska tas ut med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpade vid 

sina senaste refinansieringstransaktioner i euro och som offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, C-serien. Räntesatsen ska vara den som var gällande den första dagen i den 

månad då förfallodagen infaller, plus tre och en halv punkt.  

 

Vid delbetalning ska avräkning först göras mot kostnader, avgifter och dröjsmålsräntor och 

därefter mot huvudbeloppet. 

 

Bankavgifter som tas ut i samband med återkravet ska bäras av mottagaren, om inte direktiv 

2007/64/EG är tillämpligt. 
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28.1.2 Återkrav efter slutbetalningen  

 

Om medlemsstaten efter slutbetalning reviderat det slutliga bidragsbeloppet för åtgärden (jfr 

artikel 5.4) därför att vissa kostnader inte godkänts eller bidraget satts ner ska medlemsstaten 

återkräva mellanskillnaden från mottagaren om det reviderade slutliga bidragsbeloppet är 

lägre än det slutliga bidragsbeloppet (jfr artikel 5.3). 

 

Medlemsstaten ska i en formell underrättelse, s.k. förhandsmeddelande, till mottagaren 

 

- upplysa denne om sin avsikt att återkräva, vilket belopp som ska återbetalas, med 

angivande av skälen samt 

 

- uppmana denne att lämna synpunkter inom 30 dagar efter mottagandet av 

underrättelsen.  

 

Om inga synpunkter lämnas eller om medlemsstaten trots de synpunkter som lämnats går 

vidare ska den bekräfta vilket belopp som återkrävs och i en formell underrättelse tillställa 

mottagaren en debetnota. Debetnotan ska även innehålla upplysning om betalningsfrist och 

övriga betalningsvillkor.  

 

Om ingen betalning gjorts inom den tid som angetts på debetnotan ska medlemsstaten 

återkräva det utestående beloppet på något av följande sätt:  

  

(a) Genom avräkning — utan mottagarens medgivande — från sådana eventuella 

fordringar som mottagaren har på kommissionen som belastar EU:s budget. 

 

(b) Genom att vidta rättsliga åtgärder (artikel 41). 

 

Om ingen betalning gjorts inom den tid som anges på debetnotan ska dröjsmålsränta tas ut 

på det belopp som ska återkrävas (se ovan) med den sats som anges i artikel 28.1.1. 

Dröjsmålsränta ska tas ut från och med den dag som följer på förfallodagen enligt debetnotan 

fram till och med den dag medlemsstaten mottagit full betalning. 

 

Vid delbetalning ska avräkning först göras mot kostnader, avgifter och dröjsmålsräntor och 

därefter mot huvudbeloppet. 

 

Bankavgifter som tas ut i samband med återkravet ska bäras av mottagaren, om inte direktiv 

2007/64/EG är tillämpligt. 

 

ARTIKEL 29 — ADMINISTRATIVA SANKTIONER 

 

29.1 Krav 

 

Enligt artikel 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1829 ska medlemsstaten 

ålägga mottagare administrativa sanktioner om  

 

(a) mottagaren har gjort sig skyldig till oriktigheter,  
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(b) mottagaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter vid upphandlingen eller 

genomförandet av den åtgärd avtalet gäller. 

 

Mottagaren är skyldig att betala de finansiella sanktioner denne åläggs.  

 

29.2 Löptid — Sanktionsbelopp — Beräkning 

 

Om det förekommit oriktigheter ska mottagaren erlägga ett belopp som är dubbelt så stort 

som mellanskillnaden mellan det ursprungligen utbetalda eller begärda beloppet och det 

belopp som egentligen borde ha betalts ut.  

 

I händelse av en allvarlig försummelse, särskilt upprepning av de oriktigheter som avses i 

artikel 29.1 a eller om mottagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter vid upphandlingen eller 

det avtalsenliga genomförandet av den åtgärd som avses i artikel 29.1 b, ska mottagaren 

fråntas rätten att delta i informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder under tre år räknat 

från den dag då överträdelsen konstaterades. 

 

29.3 Förfarande 

 

Innan en sanktion tillämpas ska medlemsstaten i en formell underrättelse till den berörda 

mottagaren 

 

- upplysa denne om sin avsikt att tillämpa en sanktion, för vilken tid eller med vilket 

belopp, med angivande av skälen samt 

 

- uppmana denne att lämna synpunkter inom 30 dagar.  

 

Om inga synpunkter lämnas eller om medlemsstaten trots de synpunkter som lämnats går 

vidare ska den i en formell underrättelse antingen bekräfta sanktionen för mottagaren och 

vid ekonomiska sanktioner dra av beloppet från slutbetalningen eller tillställa mottagaren en 

debetnota, med angivande av det belopp som återkrävs samt uppgift om betalningsvillkor 

och betalningsfrist. 

 

Om ingen betalning gjorts inom den tid som angetts på debetnotan får medlemsstaten 

återkräva det utestående beloppet på något av följande sätt:  

 

a)  Genom avräkning — utan mottagarens medgivande — från sådana eventuella 

fordringar som mottagaren har på kommissionen som belastar EU:s budget. 

 

b)  Genom att vidta rättsliga åtgärder (artikel 41).  

 

Om ingen betalning gjorts inom den tid som anges på debetnotan ska dröjsmålsränta tas ut 

på det belopp som ska återkrävas (se ovan) med den sats som anges i artikel 28.1.1. 

Dröjsmålsränta ska tas ut från och med den dag som följer på förfallodagen enligt debetnotan 

fram till och med den dag medlemsstaten mottagit full betalning.  
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Vid delbetalning ska avräkning först göras mot kostnader, avgifter och dröjsmålsräntor och 

därefter mot huvudbeloppet. 

 

Bankavgifter som tas ut i samband med återkravet ska bäras av mottagaren, om inte direktiv 

2007/64/EG är tillämpligt. 

  

AVSNITT 2 SKADESTÅNDSANSVAR 

 

ARTIKEL 30 — SKADESTÅNDSANSVAR  

 

30.1 Medlemsstatens och kommissionens skadeståndsansvar 

 

Varken medlemsstaten eller kommissionen ska bära ansvaret för skador som åsamkats 

mottagaren eller tredje man som en följd av fullgörandet av avtalet, inte ens vid grov 

vårdslöshet. 

 

Varken medlemsstaten eller kommissionen ska bära ansvaret för skador som orsakats av 

mottagaren mottagarna eller tredje man som deltar i åtgärden som en följd av fullgörandet av 

avtalet.  

 

30.2 Mottagarens skadeståndsansvar 

 

30.2.1 Krav 

 

Mottagaren ska utom vid fall av force majeure (artikel 35) gottgöra medlemsstaten för alla 

skador som uppstått till följd av genomförandet av åtgärden eller därför att åtgärden inte 

genomförts i enlighet med avtalet.  

 

Mottagaren är skyldig att betala skadestånd som utkrävs. 

 

30.2.2 Skadeståndsbelopp — Beräkning 

 

Medlemsstaten kan kräva mottagaren på ett belopp som motsvarar den skada som mottagaren 

orsakat. 

 

30.2.3 Förfarande  

 

Innan skadestånd krävs ska medlemsstaten i en formell underrättelse till mottagaren 

 

- upplysa denne om sin avsikt att kräva skadestånd, med vilket belopp, med 

angivande av skälen samt 

 

- uppmana denne att lämna synpunkter inom 30 dagar.  

 

Om inga synpunkter lämnas eller om medlemsstaten trots de synpunkter som lämnats går 

vidare ska den i en formell underrättelse bekräfta skadeståndskravet och tillställa mottagaren 

en debetnota med angivande av belopp samt uppgift om betalningsvillkor och 

betalningsfrist. 
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Om ingen betalning gjorts inom den tid som angetts på debetnotan får medlemsstaten 

återkräva det utestående beloppet på något av följande sätt:  

 

a)  Genom avräkning — utan mottagarens medgivande — från sådana eventuella 

fordringar som mottagaren har på kommissionen som belastar EU:s budget. 

 

b)  Genom att vidta rättsliga åtgärder (artikel 41).  

 

Om ingen betalning gjorts inom den tid som anges på debetnotan ska dröjsmålsränta tas ut 

på det belopp som ska återkrävas (se ovan) med den sats som anges i artikel 28.1.1. 

Dröjsmålsränta ska tas ut från och med den dag som följer på förfallodagen enligt debetnotan 

fram till och med den dag medlemsstaten mottagit full betalning. 

 

Vid delbetalning ska avräkning först göras mot kostnader, avgifter och dröjsmålsräntor och 

därefter mot huvudbeloppet. 

 

Bankavgifter som tas ut i samband med återkravet ska bäras av mottagaren, om inte direktiv 

2007/64/EG är tillämpligt. 

 

AVSNITT 3 TILLFÄLLIGT AVBRYTANDE OCH UPPSÄGNING 

 

ARTIKEL 31 — TILLFÄLLIGT AVBRYTANDE AV BETALNINGSFRIST  

 

31.1 Krav 

 

Medlemsstaten får när som helst tillfälligt avbryta betalningsfristen (artikel 16.2–16.4) om en 

begäran om betalning (artikel 15) avslås därför att  

 

(a) den inte följer bestämmelserna i avtalet (artikel 15),  

 

(b) verksamhetsrapport eller ekonomisk rapport inte har lämnats in, är ofullständiga eller 

därför att ytterligare uppgifter krävs, alternativt 

 

(c) därför att det finns misstankar om att vissa av de deklarerade kostnaderna inte är 

bidragsberättigande och kräver ytterligare kontroll, revision eller utredning. 

 

31.2 Förfarande 

 

Medlemsstaten ska lämna en formell underrättelse till mottagaren om det tillfälliga 

avbrytandet med angivande av skälen.  

 

Det tillfälliga avbrytandet träder i kraft den dag medlemsstaten sänder underrättelsen 

(artikel 36).  

 

När villkoren för tillfälligt avbrytande av betalningsfristen inte längre är uppfyllda ska 

avbrottet upphöra och betalningsfristen börja löpa på nytt. 
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Om avbrottet är längre än två månader får mottagaren begära ett beslut från medlemsstaten 

om eventuellt fortsatt avbrott.  

 

Om betalningsfristen avbrutits på grund av att någon verksamhetsrapport eller ekonomisk 

rapport inte godkänts (artikel 15) och ingen ny rapport lämnats eller också den nya rapporten 

avvisats, förbehåller sig medlemsstaten rätten att säga upp avtalet (artikel 34.3.1 i). 

 

ARTIKEL 32 — INNEHÅLLANDE AV BETALNING  

 

32.1 Krav  

 

Medlemsstaten får när som helst helt eller delvis hålla inne betalning av 

förfinansiering[ALTERNATIV för åtgärder med flera rapporteringsperioder och 

mellanliggande betalningar: och mellanliggande betalningar] eller slutbetalningen om 

mottagaren (eller någon fysisk person som är behörig att företräda denne eller fatta beslut för 

dennes räkning) har gjort sig skyldig till eller misstänks ha gjort sig skyldig till väsentliga fel, 

oriktigheter, bedrägerier eller grovt åsidosättande av skyldigheter under fullgörandet av 

avtalet eller i samband med upphandlingen (till exempel genom att genomföra åtgärden 

felaktigt, lämna felaktiga uppgifter, underlåta att lämna nödvändiga uppgifter eller bryta mot 

etiska principer). 

 

Om det är slutbetalningen som hålls inne ska betalning (eller återkrav) av de berörda 

beloppen efter det att innehållandet upphört anses utgöra den slutbetalning som avslutar 

åtgärden. 

 

32.2 Förfarande 

 

Innan betalning hålls inne ska medlemsstaten i en formell underrättelse till mottagaren  

 

- upplysa denne om sin avsikt att hålla inne betalningarna med angivande av skälen och  

 

- uppmana denne att lämna synpunkter inom 30 dagar efter mottagandet av 

underrättelsen. 

  

Om inga synpunkter lämnas eller om medlemsstaten trots de synpunkter som lämnats går 

vidare ska den i en formell underrättelse bekräfta denna avsikt. I annat fall ska den i en 

formell underrättelse bekräfta att innehållandet inte går vidare.  

 

Innehållandet träder i kraft den dag medlemsstaten sänder den bekräftande underrättelsen.  

 

Om villkoren för att återuppta betalningarna är uppfyllda ska innehållandet upphöra. 

Medlemsstaten ska lämna en formell underrättelse till mottagaren. 

 

[ALTERNATIV för åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande 

betalningar: Under det tillfälliga avbrytandet får inga andra delrapporter än rapporten för 

den sista rapporteringsperioden (artikel 15.3) innehålla ekonomiska rapporter från 

mottagaren. Mottagaren ska bifoga dem till den delrapport som lämnas efter det att det 
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tillfälliga avbrytandet upphört eller, om åtgärden avslutas innan detta inträffar, till den sista 

delrapporten.]  

 

Mottagaren får tillfälligt avbryta genomförandet av åtgärden (artikel 33.1), eller säga upp 

avtalet (artikel 34.1 och 34.2). 

 

ARTIKEL 33 — TILLFÄLLIGT AVBRYTANDE AV ÅTGÄRDEN  

 

33.1 Tillfälligt avbrytande på mottagarens begäran 

 

33.1.1  Krav  

 

Mottagaren får tillfälligt avbryta hela eller delar av åtgärden om omständigheterna, särskilt 

fall av force majeure (artikel 35), gör genomförandet omöjligt eller alltför svårt.  

 

33.1.2  Förfarande 

 

Mottagaren ska i en formell underrättelse omedelbart upplysa medlemsstaten om det 

tillfälliga avbrytandet (artikel 36) 

 

- med angivande av skälen och  

 

- med angivande av förväntat datum för återupptagande av åtgärden. 

 

Det tillfälliga avbrytandet träder i kraft den dag medlemsstaten mottar underrättelsen. 

 

Om omständigheterna gör det möjligt att återuppta genomförandet av åtgärden ska 

mottagaren omedelbart upplysa medlemsstaten om detta i en formell underrättelse och begära 

ändring av avtalet för att fastställa den dag genomförandet ska återupptas, förlänga åtgärdens 

löptid och göra övriga ändringar som krävs för att anpassa åtgärden till den nya situationen 

(artikel 39), om inte avtalet sagts upp (artikel 34). 

 

Det tillfälliga avbrytandet upphör att gälla från den återtagandedag som fastställs i 

avtalsändringen. Detta datum kan infalla innan avtalsändringen trätt i kraft.  

 

Kostnader som uppkommit när åtgärden tillfälligt avbrutits är inte bidragsberättigande 

(artikel 6).  

 

33.2 Tillfälligt avbrytande på medlemsstatens begäran 

 

33.2.1  Krav 

 

Medlemsstaten har rätt att helt eller delvis tillfälligt avbryta genomförandet av åtgärden om 

mottagaren (eller någon fysisk person som är behörig att företräda denne eller fatta beslut för 

dennes räkning) har gjort sig skyldig till eller misstänks ha gjort sig skyldig till väsentliga fel, 

oriktigheter, bedrägerier eller grovt åsidosättande av skyldigheter under fullgörandet av 

avtalet eller i samband med upphandlingen (till exempel genom att genomföra åtgärden 
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felaktigt, lämna felaktiga uppgifter, underlåta att lämna nödvändiga uppgifter eller bryta mot 

etiska principer).  

 

33.2.2  Förfarande 

 

Innan genomförandet av åtgärden avbryts ska medlemsstaten i en formell underrättelse till 

mottagaren 

 

- upplysa denne om sin avsikt att avbryta genomförandet med angivande av skälen och  

 

- uppmana denne att lämna synpunkter inom 30 dagar efter mottagandet av 

underrättelsen.  

 

Om inga synpunkter lämnas eller om medlemsstaten trots de synpunkter som lämnats går 

vidare ska den i en formell underrättelse bekräfta denna avsikt. I annat fall ska den i en 

formell underrättelse bekräfta att avbrytandet inte går vidare.  

 

Avbrytandet ska träda i kraft fem dagar efter det att den bekräftande underrättelsen 

mottagits (eller vid en senare tidpunkt som anges i underrättelsen). 

 

Avbrytandet ska upphöra om villkoren för att återuppta genomförandet av åtgärden är 

uppfyllda.  

 

Mottagaren kommer att upplysas om detta i en formell underrättelse en ändring av avtalet 

kommer att göras för att fastställa den dag genomförandet ska återupptas, förlänga åtgärdens 

löptid och göra övriga ändringar som krävs för att anpassa åtgärden till den nya situationen 

(artikel 39), om inte avtalet sagts upp (artikel 34). 

 

Det tillfälliga avbrytandet upphör att gälla från den återtagandedag som fastställs i 

avtalsändringen. Detta datum kan infalla innan avtalsändringen trätt i kraft.  

 

Kostnader som uppkommit när åtgärden tillfälligt avbrutits är inte bidragsberättigande 

(artikel 6).  

 

Mottagaren kan inte kräva medlemsstaten på skadestånd med anledning av det tillfälliga 

avbrytandet (artikel 30). 

 

Tillfälligt avbrytande av genomförandet av åtgärden påverkar inte medlemsstatens rätt att 

säga upp avtalet (artikel 34), sätta ner bidraget eller återkräva felaktigt utbetalda belopp 

(artiklarna 27 och 28). 

 

ARTIKEL 34 — UPPSÄGNING AV AVTALET  

 

34.1 Uppsägning av avtalet från mottagarens sida  

 

34.1.1  Krav och förfarande 

 

Mottagaren får säga upp avtalet. 
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Mottagaren ska i en formell underrättelse upplysa medlemsstaten om uppsägningen (artikel 

36) 

 

- med angivande av skälen och  

 

- med angivande av vilken dag uppsägningen ska träda i kraft; detta datum måste 

infalla efter det att underrättelse lämnats. 

 

Om inga skäl lämnas eller om medlemsstaten anser att skälen inte motiverar uppsägning av 

avtalet kommer detta att behandlas som uppsägning utan skälig grund. 

 

Uppsägningen ska träda i kraft den dag som anges i underrättelsen. 

 

34.1.2 Verkan 

 

Inom 90 dagar efter den dag uppsägningen trädde i kraft ska mottagaren lämna in 

[ALTERNATIV för åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande 

betalningar: en delrapport (för den sista pågående rapporteringsperioden fram till 

uppsägningen, artikel 15.3) och] en slutrapport (artikel 15.4).  

 

Om medlemsstaten inte får rapport inom ovan utsatt frist [ALTERNATIV 1 för åtgärder med 

en rapporteringsperiod och INGA mellanliggande betalningar: kommer inga kostnader att 

beaktas] [ALTERNATIV 2 för åtgärder med flera rapporteringsperioder och 

mellanliggande betalningar: kommer bara kostnader som tagits upp i en godkänd delrapport 

att beaktas].  

 

Medlemsstaten kommer att beräkna det slutliga bidragsbeloppet (artikel 5.3) och 

slutbetalningen (artikel 16.4) med utgångspunkt i inlämnad(e) rapport(er). Bara de kostnader 

som uppkommit före uppsägningen är bidragsberättigande (artikel 6). Kostnader för avtal 

som skulle ha verkställts först efter uppsägningen är inte bidragsberättigande. 

 

Uppsägning utan skälig grund kan leda till att bidraget sätts ner (artikel 27). 

 

Vissa av mottagarens skyldigheter fortsätter att gälla även efter uppsägning (i synnerhet de 

som avses i artiklarna 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 och 28).  

 

34.2 Uppsägning av en eller flera mottagare från mottagarnas sida  

 

Ej tillämpligt 

 

34.3 Uppsägning av avtalet från medlemsstatens sida 

 

34.3.1  Krav 

 

Medlemsstaten får säga upp avtalet i följande fall: 

 

(a) Ej tillämpligt. 
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(b) En rättslig, ekonomisk, teknisk, organisatorisk eller äganderättslig förändring hos 

mottagaren kan på ett betydande sätt komma att påverka eller försena genomförandet 

av åtgärden eller förändra de grunder på vilka bidraget beviljats. 

 

(c) Ej tillämpligt.  

  

(d) Det är omöjligt att genomföra åtgärden på grund av force majeure (artikel 35), 

genomförandet har tillfälligt avbrutits av mottagaren (artikel 33.1) och det är antingen 

 

(i) omöjligt att återuppta genomförandet, eller 

 

(ii)  de nödvändiga ändringarna av avtalet skulle äventyra tilldelningsbeslutet eller 

bryta mot principen om likabehandling av de sökande. 

 

(e) Mottagaren är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått 

ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i 

en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar 

och andra författningar. 

 

(f) Mottagaren (eller någon fysisk person som är behörig att företräda denne eller fatta 

beslut för dennes räkning) har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen 

som kan styrkas på något sätt. 

 

(g) Mottagaren har inte fullgjort sina skyldigheter i enlighet med tillämplig nationell 

lagstiftning om skatter och sociala avgifter.  

 

(h) Mottagaren (eller någon fysisk person som är behörig att företräda denne eller fatta 

beslut för dennes räkning) har gjort sig skyldig till bedrägeri, korruption, deltagande i 

kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet. 

 

(i) Mottagaren (eller någon fysisk person som är behörig att företräda denne eller fatta 

beslut för dennes räkning) har gjort sig skyldig till 

 

(i) allvarliga fel, oriktigheter, bedrägerier eller  

 

(ii) grovt åsidosättande av skyldigheter under fullgörandet av avtalet eller i 

samband med upphandlingen (till exempel genom att genomföra åtgärden 

felaktigt, lämna felaktiga uppgifter, underlåta att lämna nödvändiga 

uppgifter eller bryta mot etiska principer). 

 

(j) Ej tillämpligt. 

 

(k) Ej tillämpligt. 

 

34.3.2  Förfarande  

 

Innan avtalet sägs upp ska medlemsstaten i en formell underrättelse till mottagaren  
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- upplysa denne om sin avsikt att begära uppsägning med angivande av skälen och 

 

- uppmana denne att lämna synpunkter inom 30 dagar efter mottagandet av 

underrättelsen, samt i de fall som avses i punkt i.ii ovan upplysa medlemsstaten om 

vilka åtgärder som vidtagits för att fortsättningsvis fullgöra de avtalsenliga 

skyldigheterna.  

 

Om inga synpunkter lämnas eller om medlemsstaten trots de synpunkter som lämnats går 

vidare ska den i en formell underrättelse till mottagaren bekräfta uppsägningen och vilken 

dag uppsägningen ska träda i kraft. I annat fall ska den i en formell underrättelse bekräfta att 

uppsägningen inte går vidare.  

 

Uppsägningen ska träda i kraft på följande sätt: 

 

- Vid uppsägning av de skäl som anges i led b, e, g eller i.ii ovan: den dag som anges i 

den bekräftande underrättelsen (se ovan). 

 

- Vid uppsägning av de skäl som anges i led d, f, h eller i.i ovan: den dag som följer på 

den dag mottagaren fick den bekräftande underrättelsen. 

 

34.3.3 Verkan  

 

Inom 90 dagar efter den dag uppsägningen trädde i kraft ska mottagaren lämna in 

[ALTERNATIV för åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande 

betalningar: en delrapport (för den sista pågående rapporteringsperiden fram till 

uppsägningen, artikel 15.3) och] en slutrapport (artikel 15.4). 

 

Om avtalet sagts upp därför att rapporteringsskyldigheten åsidosatts (artiklarna 15.8 och 

34.3.1 i) godtas inga rapporter från mottagaren efter uppsägningen. 

 

Om medlemsstaten inte får rapport inom ovan utsatt frist [ALTERNATIV 1 för åtgärder med 

en rapporteringsperiod och INGA mellanliggande betalningar: kommer inga kostnader att 

beaktas] [ALTERNATIV 2 för åtgärder med flera rapporteringsperioder och 

mellanliggande betalningar: kommer bara kostnader som tagits upp i en godkänd delrapport 

att beaktas]. 

 

Medlemsstaten kommer att beräkna det slutliga bidragsbeloppet (artikel 5.3) och 

slutbetalningen (artikel 16.4) med utgångspunkt i inlämnad(e) rapport(er). Bara de kostnader 

som uppkommit före uppsägningen är bidragsberättigande (artikel 6). Kostnader för avtal 

som skulle ha verkställts först efter uppsägningen är inte bidragsberättigande. 

 

Detta inskränker inte medlemsstatens rätt att sätta ner bidraget (artikel 27) eller ålägga 

administrativa sanktioner (artikel 29).  

 

Mottagaren kan inte kräva medlemsstaten på skadestånd med anledning av uppsägningen 

(artikel 30). 
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Vissa av mottagarens skyldigheter fortsätter att gälla även efter uppsägning (i synnerhet de 

som avses i artiklarna 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 och 28).  

 

 

AVSNITT 4 FORCE MAJEURE 

 

ARTIKEL 35 — FORCE MAJEURE  

 

 Med force majeure avses oförutsedda och exceptionella situationer eller händelser 

 

- som hindrar någondera parten från att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter,  

 

- som ligger utanför parternas kontroll 

 

- och inte har orsakats av något fel eller någon försummelse som kan tillskrivas dem 

(eller tredje man som deltagit i åtgärden), och 

 

- som inte har kunnat undvikas trots att de har gjort sitt bästa.  

 

Force majeure får inte åberopas i fråga om 

 

- uteblivna tjänster, brister eller försenad leverans av utrustning eller material, såvida 

detta i sin tur inte direkt orsakats av force majeure, 

 

- konflikter på arbetsmarknaden, strejker eller 

 

- ekonomiska svårigheter. 

 

Force majeure ska utan dröjsmål meddelas i en formell underrättelse till motparten med 

angivande av vilket slag av force majeure det handlar om, hur länge tillståndet förväntas vara 

och vilka förutsägbara effekter det kommer att ha. 

 

Parterna ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att reducera skadan till ett minimum 

och göra sitt bästa för att återuppta genomförandet av åtgärden så snart som möjligt. 

 

Ingen av parterna ska anses ha brutit mot sina skyldigheter om orsaken till att de inte kunnat 

fullgöras kan hänföras till force majeure.  

 

 

KAPITEL 7  SLUTBESTÄMMELSER 

 

ARTIKEL 36 — KONTAKTER MELLAN PARTERNA 

 

36.1 Kontaktform och kontaktvägar  

 

Alla kontakter avseende avtalet (uppgifter, begäranden, inlämningar, formella underrättelser 

osv) ska 
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- ske skriftligen  

 

- med angivande av avtalets nummer och 

 

- i den form som föreskrivs och enligt mall om sådan har tillhandahållits. 

 

När det inte är frågan om formella underrättelser bör parterna föredra elektroniska 

kontaktvägar. 

 

Formella underrättelser ska sändas rekommenderat med mottagningsbevis. 

 

36.2 Kontaktdag  

 

Kontakt anses ha ägt rum den dag meddelandet avsändes (den tid och dag meddelandet 

avsändes). 

 

Formella skriftliga underrättelser i rekommenderad försändelse med mottagningsbevis 

anses ha kommit fram antingen 

 

- den dag försändelsen levererades av posten, eller 

 

- den sista utlämningsdag som posten fastställt. 

  

36.3 Kontaktadress 

 

Formella skriftliga underrättelser till medlemsstaten ska ställas till följande adress:  

 

Medlemsstat 

[mottagande enhet]  

Adress: 

E-postadress: [...] 

 

Formella skriftliga underrättelser till mottagaren ska ställas till dennes officiella adress som 

finns angiven i deltagarportalens mottagarregister.  

 

ARTIKEL 37 – TOLKNING AV AVTALET  

 

37.1 Villkorens och kravens företräde framför bilagorna 

 

Bestämmelserna i avtalsvillkoren och kraven har företräde framför bilagorna. 

 

Bilaga 2 har företräde framför bilaga 1. 

 

37.2 Immunitet och privilegier  

 

Ej tillämpligt. 

 

ARTIKEL 38 – BERÄKNING AV PERIODER, DATUM OCH FRISTER  
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I enlighet med förordning nr 1182/71
26

, beräknas perioder som uttrycks i dagar, månader eller 

år från den dag den utlösande händelsen inträffat.  

 

Den dagen räknas inte in i tidsperioden. 

  

ARTIKEL 39 — ÄNDRINGAR  

 

39.1 Krav 

 

Avtalet får ändras förutsatt att ändringen inte syftar eller leder till sådana väsentliga ändringar 

av avtalet som kan äventyra bidragsbeslutet eller göra att de sökande behandlas olika.  

 

Alla parter har rätt att begära ändringar. 

 

39.2 Förfarande 

 

Den part som begär ändring ska lämna in en begäran om ändring (artikel 36), 

 

Begäran om ändring ska innehålla följande: 

 

- Skälen. 

 

- Lämpliga stödjande handlingar. 

 

Medlemsstaten får begära ytterligare upplysningar. 

 

Om motparten inte har några invändningar ska den underteckna ändringen inom 45 dagar 

efter den dag underrättelsen (eller eventuella ytterligare uppgifter medlemsstaten begärt) 

mottogs. Om motparten har något att invända ska detta ske i en formell underrättelse inom 

samma tidsperiod. Fristen får förlängas om detta krävs för att bedöma begäran. Om ingen 

kontakt ägt rum inom utsatt tid ska begäran anses avvisad.  

 

En ändring träder i kraft den dag den undertecknas av motparten.  

 

Ändringar ska få verkan den dag parterna bestämt, eller om ingen dag utsatts, den dag 

ändringen träder i kraft.  

 

ARTIKEL 40 – ANSLUTNING TILL AVTALET 

 

Ej tillämpligt. 

 

ARTIKEL 41 — TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING  

 

                                                 
26  Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, 

datum och frister (EGT L 124, 8.6.1971, s. 1).  
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41.1 Tillämplig lag 

 

Avtalet omfattas av unionens gällande lagstiftning, vid behov kompletterad av lagstiftningen i 

medlemsstaten.  

 

41.2 Tvistlösning 

 

Om tvister avseende tolkningen, tillämningen eller giltigheten av avtalet inte kan göras upp i 

godo ska de hänskjutas till medlemsstatens domstolar. 

 

ARTIKEL 42 – IKRAFTTRÄDANDE  

 

Avtalet ska träda i kraft den dag det undertecknas av den sista parten, antingen 

medlemsstaten eller mottagaren.  

 

 

 

NAMNTECKNINGAR 

 

På mottagarens vägnar     På medlemsstatens vägnar 

 

[befattning/förnamn/efternamn]    [förnamn/efternamn] 

 

Upprättat i [ort] den [datum]  Upprättat i [ort] den [datum] 
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BILAGA 1 

 

BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN– Del B bidragsansökan 
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C. Other direct 

costs

D. Indirect 

costs
2 Total costs
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3 

Maximum EU 

contribution
4

Maximum 

grant 

amount
5

Income generated by the 

action

Financial 

contribut
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given to 

the 

beneficia

ry by its 

Action’s 

total 

receipts

A.1 Employees (or 

equivalent)   
C.1 Travel

C.2 Equipment

C.3 Other goods 

and services

Flat-rate
8

4%

Total beneficiary 

[short name 

beneficiary]

j k = i  + j

2 The indirect costs claimed must be free of any amounts covered by an operating grant (received under any EU or Euratom funding programme). A beneficiary that receives an operating 

grant during the action's duration cannot claim any indirect costs for the year(s)/reporting period(s) covered by the operating grant (see Article 6.2.D.)

3  See Article 5.2 for the reimbursement rate.
4 This is the theoretical amount of the EU contribution calculated by multiplying the total costs of the beneficiary and the reimbursement rate (see Article 5.2). This  theoretical amount is 

capped by the 'maximum grant amount'.

5 The 'maximum grant amount' normally corresponds to the requested grant, but may be lower.

7 See Article 5.2 for the cost forms.

8 Flat rate : 4% of eligible direct personnel costs (see Article 6.2.D).

6
 For SIMPLE AGRI PROMO grants only financial contributions given to the beneficiary by its members are allowed. Financial contributions given by third parties other than members are 

NOT allowed. 

1 See Article 6 for the eligibility conditions

A.2 Natural persons 

under direct contract 

and seconded 

persons

a b c
d = 

0,04 * a

e = 

a+ b + c + d
f g = f * e h (i) i

Cost form
7

MODEL ANNEX 2: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

ESTIMATED BUDGET FOR THE ACTION

Estimated eligible 
1 costs (per budget category)

Actual Actual Actual 

EU contribution Action's estimated receipts
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BILAGA 3 

FORMULÄR FÖR ANSLUTNING TILL AVTALET  

Ej tillämpligt.  
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A. Direct 

personnel costs

B. Direct costs of 

subcontracting

C. Other direct 

costs

D. Indirect 

costs
2 Total costs

Income 

generated by the 

action

Financial 

contributions 

given to the 

beneficiary by its 

members
3

Total receipts
Reimburseme

nt rate %
4

Maximum EU 

constribution 
5

Requested EU 

contribution 6

A.1 Employees (or 

equivalent) 
C.1 Travel

A.2 Natural persons 

under direct contract
C.2 Equipment

and seconded 

persons C.3 Other goods and 

services

Flat-rate
8

4%

[short name beneficiary]

                                               MODEL ANNEX 4: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

FINANCIAL STATEMENT FOR BENEFICIARY [name] FOR REPORTING PERIOD [reporting period]

Eligible 
1 costs (per budget category) EU contribution

Cost form
7 Actual Actual Actual 

Receipts

j kia b c 
d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h = f + gf g

5 
This is the theoretical amount of EU contribution calculated by multiplying the reimbursement rate by the total costs declared. 

7
   See Article 5 for the cost forms.

8 
  Flat rate : 4% of eligible direct personnel costs (see Article 6.2.D).

For the last reporting period: that all the receipts have been declared (see Article 5.3.3).

i Please declare ALL eligible costs, even if  they exceed the amounts indicated in the estimated budget (see Annex 2). Only amounts that were declared in your individual financial statements can be later on taken into account, if 

other costs turn out to be ineligible.

2
 The indirect costs claimed must be free of any amounts covered by an operating grant (receive d under any EU or Euratom funding programme). A beneficiary that receives an operating grant during the duration of the action cannot 

claim any indirect costs for the year(s) covered by the operating grant (see Article 6.2.D).

1
 See Article 6 for the eligibility conditions.

6   You may request up to the amount of 'maximum EU contribution',  however it may have to be less.

3
 For SIMPLE AGRI PROMO grants only financial contributions by the beneficiary's members are allowed. Financial contributions given by third parties other than members are NOT allowed.

4
 See Article 5.2 for the reimbursement rate.

The beneficiary hereby confirms that:

The information provided is complete, reliable and true.

The costs declared are eligible (see Article 6).

The costs can be substantiated by adequate records and supporting documentation that will be produced upon request or in the context of checks, reviews, audits and investigations (see Articles 12, 13 and 17).
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BILAGA 5 

 

MALL FÖR REVISIONSINTYG 

 

 
Denna handling fastställer följande: 

 

- Syftet med och omfattningen på den oberoende rapport som ska lämnas om 

kontrollresultaten avseende deklarerade kostnader som omfattas av ett bidragsavtal för 

finansiering av säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter – enkla program. 

 

- Mall för revisionsintyg. 

 

1.  Bakgrund och syfte  

 

[ALTERNATIV 1 för åtgärder med en rapporteringsperiod och INGA mellanliggande 

betalningar: Inom 90 dagar efter utgången av rapporteringsperioden ska mottagaren förse 

medlemsstaten med en slutrapport, som (utöver andra handlingar och om inte annat sägs i 

artikel 15 i bidragsavtalet) även ska omfatta ett revisionsintyg(föreslagen mall nedan) om 

 

- de betalningar mottagaren begärt som ersättning för faktiska kostnader uppgår till 

minst 325 000 euro och 

 

- det beräknade högsta bidragsbeloppet för ersättning av mottagarens faktiska kostnader 

enligt den preliminära budgeten (bilaga 2) uppgår till minst 750 000 euro.] 

 

[ALTERNATIV 2 för åtgärder med flera rapporteringsperioder och mellanliggande 

betalningar: Inom 60 dagar efter utgången av rapporteringsperioden ska mottagaren förse 

medlemsstaten med en delrapport, som (utöver andra handlingar och om inte annat sägs i 

artikel 15 i bidragsavtalet) även ska omfatta ett revisionsintyg(föreslagen mall nedan) om 

 

- de betalningar mottagaren begärt som ersättning för faktiska kostnader uppgår till 

minst 325 000 euro och 

 

- det beräknade högsta bidragsbeloppet för ersättning av mottagarens faktiska kostnader 

enligt den preliminära budgeten (bilaga 2) uppgår till minst 750 000 euro.] 

 

Syftet med den revision som ligger till grund för revisionsintyget ska vara att ge 

medlemsstaten rimlig säkerhet
1
 om att mottagarens anspråk avseende de kostnader som 

deklarerats som bidragsberättigande inom ramen för bidraget (och i förekommande fall 

intäkter som genererats av åtgärden) följer tillämpliga rättsliga och finansiella bestämmelser i 

bidragsavtalet. 

 

                                                 
1  Detta innebär god säkerhet. 
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Omfattningen på revisionen begränsas till kontroll av bidragsberättigande kostnader som 

avses i revisionsintyget. Revisionen ska utföras i enlighet med punkt 3 nedan. 

 

Auktoriserade revisorer ska utföra revisionen i enlighet med allmänt vedertagna 

revisionsstandarder och ska ange vilka standarder som tillämpats. De bör hålla i åtanke att 

utfärdandet av revisionsintyget kräver en revision av regelefterlevnaden och inte en sedvanlig 

lagstadgad revision. Bidragsavtalets krav för bidragsberättigande har alltid företräde framför 

sedvanliga redovisningsmetoder. 

 

Mottagaren och revisorn förväntas besvara alla frågor om fakta eller detaljer i beräkningar 

innan den ekonomiska rapporten och det därtill bifogade revisionsintyget lämnas in. 

Mottagaren rekommenderas även att beakta revisorns preliminära anmärkningar och förslag 

för att undgå att få ett revisionsutlåtande med reservationer eller ett revisionsintyg med 

inskränkt räckvidd. 

 

Eftersom revisionsintyget är det främsta verktyget för att få rimlig säkerhet i fråga om 

kostnadsanspråk och betalningar kommer belopp lättare att betraktas som bidragsberättigande 

om inga förbehåll görs i revisionsintyget. 

 

Att ett revisionsintyg lämnats påverkar inte medlemsstatens rätt att göra en egen bedömning 

eller revision. Att ersättning betalats ut för kostnader som omfattas av ett revisionsintyg 

hindrar inte heller medlemsstaten, kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 

eller Europeiska unionens revisionsrätt från att göra kontroll, revision och utredningar i 

enlighet med artikel 17 i bidragsavtalet.  

 

Medlemsstaten förväntar sig att revisorerna utfärdar revisionsintyg på ett fackmässigt sätt. 

 

2.  Revisorer som får utfärda revisionsintyg 

 

Mottagaren får själv fritt välja en auktoriserad extern revisor, även sin sedvanliga externa 

revisor, under förutsättning att 

 

- den externa revisorn har en oberoende ställning i förhållande till mottagaren och 

 

- att bestämmelserna i direktiv 2006/43/EG
2
 följs. 

 

En oberoende ställning är en förutsättning för att revisorn ska kunna arbeta opartiskt och 

objektivt med fastställda fakta och utfärda ett yttrande eller fatta ett beslut. Det innebär även 

att revisorn varken tar emot instruktioner eller godtar någon som helst inblandning från 

mottagarens sida. 

 

Revisorer anses tillhandahålla mottagaren en tjänst inom ramen för ett sådant inköpsavtal 

som avses i artikel 9 i bidragsavtalet. Detta innebär att kostnaden för att införskaffa 

revisionsintyget normalt ska deklareras som kostnader som uppkommit för åtgärden, om 

                                                 
2  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av 

årsbokslut och sammanställd redovisning (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87) eller liknande nationell lagstiftning. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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villkoren för bidragsberättigande i artikel 6 och artikel 9.1.1. i bidragsavtalet är uppfyllda (i 

synnerhet kravet på att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga och kravet på frånvaro av 

intressekonflikter, jfr även det som sägs om bidragsberättigande kostnader för andra varor och 

tjänster nedan). Om mottagaren anlitat sin sedvanliga externa revisor antas de redan ha ett 

avtal som uppfyller dessa krav, varför inga nya anbud måste inhämtas. Om mottagaren anlitar 

en annan än sin sedvanliga extern revisor ska denna väljas enligt bestämmelserna i artikel 

9.1.1. 

 

Offentliga organ får välja en extern revisor eller en behörig offentlig tjänsteman. I det 

sistnämnda fallet definieras revisorns oberoende ställning normalt som ”faktiskt och 

uppenbart” oberoende av den mottagare som undergår revision. Ett inledande krav är att 

tjänstemannen inte på något sätt deltagit i utarbetandet av den ekonomiska rapporten. 

Behöriga nationella myndigheter fastställer tjänstemannens rättsliga behörighet att göra 

revision av det specifika offentliga organet. Revisionsintyget bör hänvisa till detta 

fastställande. 

 

3.  Revisionsmetod och förväntade resultat 

 

3.1  Kontroll av att de deklarerade kostnaderna är bidragsberättigande 

 

Revisorn ska utföra sina kontroller med utgångspunkt i efterforskningar och analys, 

(om)räkning, jämförelser, andra kontroller av tillförlitligheten, observationer, genomgång av 

arkiv och handlingar samt samtal med mottagaren (och personer som arbetar för mottagaren).  

 

Revisorn ska kontrollera följande handlingar: 

 Bidragsavtalet och eventuella avtalsändringar. 

 Delrapport(er) och/eller slutrapport(er). 

 Avseende personalkostnader 

o lönebesked, 

o tidrapporter, 

o anställningsavtal, 

o övriga handlingar (t.ex. personalredovisning, socialförsäkringslagstiftning, 

fakturor, kvitton e.dyl.) 

o betalningsbevis. 

 Avseende resekostnader och traktamente 

o en beskrivning av mottagarens interna rutiner för tjänsteresor, 

o fakturor och biljetter avseende tjänsteresor (i förekommande fall), 

o försäkringar som lämnats av mottagaren, 

o övriga handlingar (som styrker närvaron, t.ex. mötesprotokoll, rapporter 

e.dyl.), 

o betalningsbevis. 

 Avseende kostnader för utrustning 

o fakturor, 

o följesedlar eller intyg om nyinköp, 

o betalningsbevis, 

o en beskrivning av avskrivningsmetoden. 

 Avseende underentreprenad 
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o anbudsinfordran, 

o anbud (i förekommande fall), 

o motivering av varför en given underleverantör valts, 

o underleverantörsavtal, 

o fakturor, 

o försäkringar som lämnats av mottagaren, 

o betalningsbevis, 

o övriga handlingar, t.ex. nationella bestämmelser om offentlig upphandling i 

förekommande fall, EU-direktiv o.dyl. 

 Avseende kostnader för övriga varor och tjänster 

o fakturor, 

o betalningsbevis, och 

o övriga relevanta räkenskapshandlingar. 

 

Allmänna bestämmelser om bidragsberättigande 

 

Revisorn ska kontrollera att de deklarerade kostnaderna uppfyller de allmänna villkoren för 

bidragsberättigande enligt artikel 6.1 i bidragsavtalet. 

 

I synnerhet ställs följande krav på kostnaderna: 

 De har faktiskt uppkommit. 

 De är kopplade till bidragsavtalets avtalsföremål och har redovisats i mottagarens 

preliminära budget (dvs. den senaste versionen av bilaga 2). 

 De ska vara nödvändiga för genomförandet av den åtgärd som bidraget är avsett för.  

 De ska vara rimliga, väl motiverade och förenliga med kraven på sund ekonomisk 

förvaltning, i synnerhet kraven på sparsamhet och effektivitet
3
. 

 De ska ha uppkommit under den genomförandetid för åtgärden som avses i artikel 3 i 

bidragsavtalet (krävs inte avseende fakturan för revisionsintyget och kostnader för 

inlämnande av slutrapporten). 

 De täcks inte av ett annat EU-bidrag (ej bidragsberättigande kostnader nedan). 

 De kan identifieras och kontrolleras och har tagits upp i räkenskaperna och redovisats i 

enlighet med tillämpliga bokföringsprinciper och sedvanlig kostnadsredovisning i det 

land där mottagaren är etablerad. 

 De är förenliga med tillämplig nationell lagstiftning om skatter, anställning och sociala 

avgifter.  

 De följer bestämmelserna i bidragsavtalet (i synnerhet artikel 6 och artiklarna 9–11a). 

 De har räknats om till euro enligt den omräkningskurs som avses i artikel 15.6 i 

bidragsavtalet. 

o När mottagarens räkenskaper är upprättade i en annan valuta än euro gäller 

följande: 

Kostnader som uppkommit i någon annan valuta ska räknas om till euro i 

enlighet med de nationella bestämmelser som fastställts av medlemsstatens 

behöriga myndigheter. 

o När mottagarens räkenskaper är upprättade i euro gäller följande: 

                                                 
3  Ska särskilt bedömas med utgångspunkt i hur tjänsteleverantörerna upphandlats och valts ut. 
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Kostnader som uppkommit i en annan valuta ska omräknas till euro enligt 

mottagarens sedvanliga metoder för kostnadsredovisning. 

 

Revisorn ska kontrollera om kostnaderna är inklusive mervärdesskatt och i så fall även 

kontrollera 

- att mottagaren inte kan få tillbaka mervärdesskatten (detta ska styrkas av ett utlåtande 

från behörigt organ) och 

- att mottagaren inte är ett offentligt organ med myndighetsuppdrag, 

 

Revisorn bör grunda revisionsmetoden på den tillförlitlighetsgrad som blir resultatet av en 

granskning av mottagarens system för internkontroll. När stickprov används bör revisorn ange 

och motivera stickprovsstorleken enligt internationella revisionsstandarder. Dessa 

upplysningar ska finnas med i den revisionsrapport som ska åtfölja revisionsintyget. 

 

Särskilda bestämmelser om bidragsberättigande 

 

Revisorn ska även kontrollera att de deklarerade kostnaderna uppfyller de särskilda villkoren 

för bidragsberättigande enligt artikel 6.2 och artiklarna 9.1.1 och 10.1.1 i bidragsavtalet. 

 

Personalkostnader 

 

Revisorn ska kontrollera följande:  

 Personalkostnader har redovisats och betalats på ett sätt som motsvarar den tid som 

mottagarens personal faktiskt ägnat åt genomförandet av åtgärden (styrkt av 

tidrapporter eller något annat relevant tidsredovisningssystem). 

 Personalkostnaderna har beräknats utifrån en årlig grundlön brutto som betalas ut 

veckovis, månadsvis eller som arvode (inklusive obligatoriska sociala avgifter, men 

exklusive alla övriga kostnader) och som anges i anställningsavtal eller därmed 

likställt avtal och som inte går utöver de sedvanliga kostnaderna för mottagarens 

gängse lönepolitik. 

 Arbetet utfördes under åtgärdens genomförandeperiod enligt artikel 3 i bidragsavtalet. 

 att personalkostnaderna inte täcks av ett annat EU-bidrag (ej bidragsberättigande 

kostnader nedan). 

 I fråga om övriga ersättningar ska följande kontrolleras: De båda kraven i artikel 

6.2.A 1 är uppfyllda (dvs. dels att de följer mottagarens gängse lönepolitik och betalas 

ut konsekvent när samma typ av arbete eller kunskaper krävs, dels att 

tilläggsbetalningarna beräknas objektivt enligt gängse lönepolitik, oberoende av 

finansieringskällan). 

 I fråga om interna konsulter ska följande kontrolleras: De tre kraven i artikel 6.2.A.2 i 

bidragsavtalet är uppfyllda (dvs. den interna konsulten arbetar på mottagarens 

instruktioner, mottagaren har rätt till resultatet av arbetet och kostnaderna skiljer sig 

inte väsentligt från kostnaderna för personal som utför liknande arbetsuppgifter inom 

ramen för ett anställningsavtal med mottagaren). 

 

Revisorn bör försäkra sig om att förvaltnings- och redovisningssystemet gör det möjligt att på 

ett lämpligt sätt fördela personalkostnaderna mellan de olika verksamheter som mottagaren 

utför och som finansieras av olika givare. 
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Resekostnader och traktamente 

 

Revisorn ska kontrollera att kostnader för resor och traktamente 

 har bokförts och betalats i enlighet med mottagarens interna rutiner eller sedvanliga 

metoder, 

 inte täcks av ett annat EU-bidrag (jfr ej bidragsberättigande kostnader nedan), 

 avser resor som gäller sådana uppgifter inom ramen för åtgärden som avses i bilaga 1 

till bidragsavtalet. 

 

Kostnader för utrustning 

 

Revisorn ska kontrollera  

 att utrustningen köpts, hyrts eller leasats till normala marknadspriser, 

 att offentligrättsliga organ har följt tillämpliga nationella bestämmelser om offentlig 

upphandling, 

 att utrustningen skrivs av, att avskrivningen har beräknats enligt de skatte- och 

redovisningsbestämmelser som är tillämpliga på mottagaren samt att bara den del av 

avskrivningen som motsvarar åtgärdens löptid har deklarerats, och 

 att kostnaderna inte täcks av ett annat EU-bidrag (ej bidragsberättigande kostnader 

nedan). 

 

Kostnader för övriga varor och tjänster 

 

Revisorn ska kontrollera 

 att köpet följt kravet på att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga och att ingen 

intressekonflikt förelegat, 

 att offentligrättsliga organ har följt tillämpliga nationella bestämmelser om offentlig 

upphandling, 

 att kostnaderna inte täcks av ett annat EU-bidrag (ej bidragsberättigande kostnader 

nedan). 

 

Kostnader för underentreprenad 

 

Revisorn ska kontrollera 

 att köpet följt kravet på att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga (eller lägsta pris) 

och att ingen intressekonflikt förelegat, 

 att underentreprenad var nödvändig för att genomföra den åtgärd som bidraget gäller, 

 att uppgifter om underentreprenaden lämnats i bilaga 1 och 2 eller godkänts av 

medlemsstaten vid ett senare tillfälle, 

 att underentreprenaden styrks av räkenskapshandlingar i enlighet med nationella 

redovisningsbestämmelser, 

 att kostnaderna för sådan underentreprenad som avser enheter med en organisatorisk 

koppling till mottagaren begränsas till enhetens egna kostnader (dvs oberoende av 

vinstmarginal, jfr artikel 10 i bidragsavtalet), 

 att offentligrättsliga organ har följt tillämpliga nationella bestämmelser om offentlig 

upphandling. 
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Ej bidragsberättigande kostnader 

 

Revisorn ska kontrollera att mottagaren inte har deklarerat kostnader som är ej 

bidragsberättigande enligt artikel 6.4 i bidragsavtalet, nämligen följande: 

 Kostnader för utdelning på kapital. 

 Amorteringar och räntor på upplåning. 

 Avsättningar för framtida förluster eller skulder. 

 Övriga räntekostnader. 

 Osäkra fordringar. 

 Kursförluster. 

 Bankavgifter som tas ut av mottagarens bank för överföringar från medlemsstaten. 

 Överdrivna eller mindre välbetänkta kostnader. 

 Avdragsgill mervärdesskatt.  

 Mervärdesskatt som betalats av offentligt organ med myndighetsuppdrag. 

 Kostnader som uppkommit när åtgärden tillfälligt avbrutits. 

 Kostnader för bidrag in natura från tredje man. 

 Kostnader som deklarerats inom ramen för ett annat EU-bidrag från EU:s budget, i 

synnerhet indirekta kostnader om mottagaren redan får administrationsbidrag från 

EU:s budget för samma period. 

 Kostnader för fast anställda i nationell förvaltning för verksamhet som ingår i den 

sedvanliga verksamheten (och som inte utförs enbart med anledning av bidraget). 

 Kostnader som avser personal eller företrädare för EU:s institutioner, organ eller 

byråer. 

 

 

3.2  Kontroll av intäkter 

 

Revisorn ska kontrollera att mottagaren har deklarerat intäkter på det sätt som avses i artikel 

5.3.3 i bidragsavtalet, nämligen följande:  

 Intäkter som genererats av åtgärden (t.ex. genom försäljning av varor, tjänster eller 

publikationer eller uttag av konferensavgifter). 

 Ekonomiska bidrag från mottagarorganisationens medlemmar som är särskilt avsedda 

att täcka bidragsberättigande kostnader för åtgärden. 

 

Revisorn ska även kontrollera att de kvarstående kostnaderna för åtgärden belastat 

mottagaren, dvs att det inte förekommit några ekonomiska bidrag från tredje man som 

uttryckligen ska användas för bidragsberättigande kostnader för åtgärden (utom bidrag från 

mottagarorganisationens medlemmar) (artiklarna 5.2 och 5.3.3 i bidragsavtalet). 

 

 

3.3  Kontroll av mottagarens redovisningssystem 

 

Revisorn ska kontrollera 

 att redovisningen (analytisk eller något annat lämpligt internt system) gör det möjligt 

att identifiera åtgärdens finansieringskällor och därmed sammanhängande kostnader 

som uppkommit under avtalets löptid och 
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 att kostnader och intäkter för åtgärden redovisats systematiskt med ett 

löpnummersystem som särskiljer dem från sådana kostnader och intäkter som avser 

andra projekt. 
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Revisionsintyg 

 

Avseende 

[mottagarens fullständiga namn  

adress] 

 

 

Undertecknad, [revisionsbyråns/organets fullständiga namn], som har säte i [fullständig 

adress/ort/land], och som för undertecknandet av detta revisionsintyg företräds av [behörig 

företrädares namn och befattning], 

 

lämnar härmed följande intyg 

 

 

 

1.  Vi har utfört revision av de kostnader som deklarerats i den ekonomiska rapporten från 

[mottagarens namn] (nedan kallad mottagaren), vilken bifogas detta revisionsintyg för 

inlämning till medlemsstaten enligt bidragsavtal nr [nummer] — [förkortning], avseende 

kostnader för följande rapporteringsperiod(er): [ange rapporteringsperiod(er)]. 

 

2.  Vi försäkrar att revisionen utförts i enlighet med allmänt vedertagna 

revisionsstandarder, etiska regler och bestämmelserna i bidragsavtalet och dess bilagor 

(särskilt bestämmelserna om revisionsmetoder i bilaga 5). 

 

3. Vi har analyserat den ekonomiska rapporten och kontrollerat[alla][[X]%] av de stödjande 

handlingarna och räkenskapshandlingarna
4
 på det sätt som krävs för att vi med 

utgångspunkt i det material som legat till grund för revisionen med rimlig säkerhet ska 

kunna intyga det som följer. 

 

 De sammanlagda kostnaderna som uppgår till [belopp med siffror] ([belopp med 

bokstäver]) euro är bidragsberättigande, dvs. 

 de är faktiska, 

 de har beräknats enligt mottagarens sedvanliga metoder för 

kostnadsredovisning, 

 de har uppkommit under den period som avses i artikel 3 i bidragsavtalet,  

 de har tagits upp i mottagarens räkenskaper (senast den dag detta revisionsintyg 

utfärdades), 

 de uppfyller de särskilda bestämmelserna om bidragsberättigande i artikel 6.2 i 

bidragsavtalet, 

                                                 
4 Om stickprov används bör urvalstekniken förklaras i revisionsrapporten som även bör beskriva det utvalda 

stickprovsunderlaget. 
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 de omfattar inga kostnader som är ej bidragsberättigande enligt artikel 6.4 i 

bidragsavtalet, och i synnerhet inte följande: 

 Kostnader för utdelning på kapital. 

 Amorteringar och räntor på upplåning. 

 Avsättningar för framtida förluster eller skulder. 

 Övriga räntekostnader. 

 Osäkra fordringar. 

 Kursförluster. 

 Bankavgifter som tas ut av mottagarens bank för överföringar från 

medlemsstaten. 

 Överdrivna eller mindre välbetänkta kostnader. 

 Avdragsgill mervärdesskatt.  

 Mervärdesskatt som betalats av offentligt organ med 

myndighetsuppdrag. 

 Kostnader som uppkommit när åtgärden tillfälligt avbrutits. 

 Kostnader för bidrag in natura från tredje man. 

 Kostnader som deklarerats inom ramen för andra EU-bidrag från EU:s 

budget, i synnerhet indirekta kostnader om mottagaren redan får 

administrationsbidrag från EU:s budget för samma period. 

 Kostnader för fast anställda i nationell förvaltning för verksamhet som 

ingår i den sedvanliga verksamheten (och som inte utförs enbart med 

anledning av bidraget). 

 Kostnader som avser personal eller företrädare för EU:s institutioner, 

organ eller byråer.  

 [Kostnaderna har redovisats enligt de omräkningskurser för euron som avses i 

artikel 15.6 i bidragsavtalet.] 

 

 De sammanlagda intäkterna som uppgår till [belopp med siffror] ([belopp med 

bokstäver]) euro har deklarerats i enlighet med artikel 5.3.3 i bidragsavtalet. 

 

 Mottagarens redovisningsmetoder följer regelverket för redovisning i den 

medlemsstat där mottagaren har sitt säte och gör det möjligt att direkt koppla ihop 

kostnaderna för genomförandet av den åtgärd som får EU-bidrag med de övergripande 

räkenskaperna för den övergripande verksamheten. 

 

[Reservation i revisionsutlåtandet görs dock för  

 

 kostnader till ett belopp på [belopp med siffror] euro. 

 

 intäkter till ett belopp på [belopp med siffror] euro 

 

som vi anser inte är förenliga med tillämpliga bestämmelser.] 

 

4. Vi är behöriga/har auktorisation för att utfärda revisionsintyg [(ytterligare uppgifter finns 

i bilaga till intyget)]. 
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5. Mottagaren har betalat ett pris på [belopp med siffor] euro (inklusive moms till ett 

belopp på [belopp med siffror] euro) för detta revisionsintyg. [ALTERNATIV 1: 

Kostnaderna är bidragsberättigande (dvs. de har uppkommit inom 90 dagar från slutet på 

den löptid som avses i artikel 3 i bidragsavtalet) och har tagits upp i den ekonomiska 

rapporten.][ALTERNATIV 2: Dessa kostnader har inte tagits upp i den ekonomiska 

rapporten.] 

 

 

Datum, namnteckning och stämpel  

 

Bilaga: Revisionsintyget har utfärdats enligt ISRS 4400 eller en jämförbar internationell 

redovisningsnorm. 
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BILAGA 6  

 

MALL FÖR DELRAPPORT OM VERKSAMHETEN 

 

 

[Första] [Andra] [Tredje] delrapport om verksamheten [förkortning] 

 

 

Bidragsavtal nr:   [...]  

Åtgärdens benämning:    [...]  

Åtgärdens startdag:   [dd/mm/åååå]  

Åtgärdens löptid:   [ange löptid i månader]  

Period som rapporten avser:  från den [dd/mm/åååå] till den [dd/mm/åååå] 

 

 

1) Beskrivning av den utförda verksamheten med förklaringar av eventuella avvikelser 

från den planerade verksamheten (max 1500 tecken per verksamhet) 

 
 Beskrivning av 

verksamhet som 

planeras inom ramen 

för projektet1) med 

angivande av förväntat 

resultat och 

resultatindikatorer2) 

Beskrivning av 

verksamheten, 

resultat och 

resultatindikatorer.  

 

Förklaringar av eventuella 

avvikelser mellan den 

verksamhet som planerats och 

den faktiskt utförda 

verksamheten. 

Verksamhet 1  

[benämning] 

 

 

 

 

  

Verksamhet 2 

[benämning] 

 

   

Verksamhet 3 

[benämning] 

 

 

 

  

Verksamhet n 

[benämning] 

 

   

1) Bilaga 1 till bidragsavtalet. 
2) Jfr artikel 22 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1831. 

 

 

2) Bilaga med kopior av allt visuellt material och annat material som använts  
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BILAGA 7  

 

MALL FÖR SLUTLIG VERKSAMHETSRAPPORT 

 

Slutlig verksamhetsrapport för åtgärden [förkortning] 

 

Bidragsavtal nr:   [...]  

Åtgärdens benämning:    [...]  

Åtgärdens startdag:   [dd/mm/åååå]  

Åtgärdens löptid:   [ange löptid i månader]  

 

 

1) Genomgång av verksamheten och resultatet av åtgärden, beskrivet framför allt med de 

effektindikatorer som avses i artikel 22 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2015/1831 (max 6000 tecken) 

 
 

 

 

 

 

2) Sammanfattning för offentliggörande (max 3000 tecken) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


