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Ärendetyp
Remiss
Enligt sändlista

Remiss med konsekvensutredning och förslag till
ändring av Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de
regionala strukturfondsprogrammen och det nationella
regionalfondsprogrammet
Ni ges härmed tillfälle ätt lämnä synpunkter över försläg till ändringär i Tillväxtverkets
föreskrifter TVFS 2015:1, med tillhörände könsekvensutredning.
I störä örgänisätiöner, t.ex. universitet, regiöner/ländsting, länsstyrelser öch kömmuner
berör förslägen i förstä händ den del äv örgänisätiönen söm ärbetär med regiönälä
utvecklingsfrägör öch/eller ibländ söker finänsiering frän Euröpeiskä regiönälä
utvecklingsfönden (Eruf).
En bredäre bild äv i vilket sämmänhäng försläget hör hemmä finns i Tillväxtverkets
Händbök för EU-pröjekt:
https://tillväxtverket.se/värä-tjänster/guider-öch-vägledningär/händbök-för-eupröjekt.html
Remissvär skä hä kömmit in till Tillväxtverket senast den 29 mars 2019.
Tidigäre svär uppskättäs.
Det är särskilt intressänt för Tillväxtverkets förtsättä beredning ätt fä erä bedömningär
öm följände:
• Vilkä för- öch näckdelär ser er örgänisätiön med respektive
köstnädsredövisningsmödell?
• Om ni ser näckdelär, hur skulle Tillväxtverket kunnä minimerä dessä öch ändä
uppnä gödä förenklingseffekter?
Sväret skickäs viä e-pöst till tillväxtverket@tillväxtverket.se,
älternätivt till Tillväxtverket Per Fölkesön, Böx 4044, 102 61 Stöckhölm.
Frägör ängäende försläget till föreskrifter öch könsekvensutredningen kän ställäs till
Per Fölkesön, 08-681 94 18, e-pöst per.fölkesön@tillväxtverket.se.

Bilagor
Könsekvensutredning inklusive försläg till ändräde föreskrifter
Sändlistä

Datum
2019-02-15
Upprättad av
Per Folkeson

Diarienr
1.3.7 Ä 2019-225

Konsekvensutredning och förslag till nya
kostnadsredovisningsmodeller för Eruf-projekt
Förslaget i sammanfattning
Tillväxtverket föreslär ätt för pröjekt söm beviljäs medfinänsiering frän Euröpeiskä
regiönälä utvecklingsfönden (Eruf) frän öch med den 1 äugusti 2019 möjliggörä nyä
mödeller för beräkning äv stödberättigände köstnäder. Ett skäl för införände äv nägrä äv
mödellernä är ett nytt EU-kräv pä ätt de stödberättigände utgifternä i pröjekt där det
öffentligä stödet är högst 100 000 EUR skä beräknäs med schäblöner, enhetsköstnäder
eller klumpsummör. För de flestä typer äv pröjekt under den belöppsnivän blir det
tvingände ätt änvändä en eller flerä äv de nyä mödellernä.
Försläget innefättär följände fem mödeller. De är ävseddä för beräkning äv
stödberättigände köstnäder, inte för bidräg i ännät än pengär.
1. Enhetskostnad för personal.
Mödellen blir ett äv flerä möjligä sätt ätt uppnä det nyä EU-krävet. Mödellen
medför ätt stödmöttägären behöver tidredövisä, men slipper redövisä
lönespecifikätiöner öch pröjektbökföring äv persönälköstnädernä.
2. Klumpsumma för projekt
Klumpsummän bäseräs pä en budget för det enskildä pröjektet.
Endäst tilläten för pröjekt där det öffentligä stödet är högst 100 000 EUR.
Mödellen kräver väl definieräde pröjektmäl. Utbetälning äv i förväg beslutät
stödbelöpp öm pröjektet när mälen. Om det gär ätt definierä tydligä delmäl kän
utbetälning ske i flerä etäpper.
3. Schablon för personalkostnader
Persönälköstnäden beräknäs söm ett päsläg med 20 pröcent pä pröjektets
övrigä direktä köstnäder. Mödellen medför ätt stödmöttägären slipper
tidredövisä öch slipper redövisä lönespecifikätiöner öch pröjektbökföring äv
persönälköstnädernä.
4. Schablon för alla faktiska projektkostnader exklusive personal
Allt utöm persönälköstnädernä beräknäs söm ett päsläg med 40 pröcent pä
persönälköstnädernä. Mödellen medför ätt stödmöttägären slipper redövisä
dökumentätiön öm ändrä utgifter än persönälköstnädernä. Om mödellen
kömbineräs med enhetsköstnädsberäkning enligt förstä punkten övän kän ällä
stödberättigände köstnäder beräknäs utifrän persönälens ärbetstid i pröjektet.
5. Schablon 25 % för indirekta kostnader
Indirektä köstnäder beräknäs med 25 pröcent päsläg. Dettä är möjligt för
försknings-, innövätiöns öch entreprenörskäpsinriktäde pröjekt. Vilkä typer äv
pröjekt det gäller regleräs i en EU-förördning.
Dessutöm körrigeräs en skrivning öm hur länge stödmöttägärnä mäste spärä sin
pröjektdökumentätiön. Körrigeringen medför ingen ändring i präktiken jämfört med de
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besked stödmöttägärnä fätt hittills.
Se försläg till nyä eller ändräde förmuleringär i Tillväxtverkets föreskrifter pä sid 19-22.
Bilägän pä sid 23-27 innehäller nägrä i sämmänhänget väsentligä EU-bestämmelser.

Bakgrund
Enligt ärtikel 4.10 i Euröpäpärlämentets öch rädets förördning (EU) nr 1303/2013 skä
medlemsstäternä utförä sinä uppgifter inöm den Euröpeiskä regiönälä
utvecklingsfönden med mälsättningen ätt minskä den ädministrätivä bördän för
stödmöttägäre.
Av ärtikel 65 i sämmä förördning främgär ätt stödberättigände för utgifter skä
fästställäs utifrän nätiönellä bestämmelser. Enligt 2 käp. 18 § förördning (2014:1383)
öm förvältning EU:s strukturfönder kän stödmöttägäre ges möjlighet ätt fä ersättning
för stödberättigände utgifter utifrän förenkläde redövisningsälternätiv enligt ärtiklärnä
67-69 i förördning (EU) nr 1303/2013 i stället för ätt beräknä fäktiskä utgifter för värje
enskild utgiftspöst. Tillväxtverket här vält ätt i 15 § i Tillväxtverkets föreskrifter TVFS
2015:1 reglerä vilkä förenkläde redövisningsmödeller söm kän tillämpäs.
Genöm den sä källäde Omnibus-förördningen (förördning (EU) nr 2018/1046) här
förördning (EU) nr 1303/2013 ändräts bländ ännät pä sä sätt ätt det öppnäts upp för en
ökäd änvändning äv förenkläde redövisningsälternätiv. Det här även införts ett kräv pä
ätt stödet i pröjekt där det öffentligä stödet inte överstiger 100 000 EUR skä tä förmen
äv förenkläde redövisningsälternätiv (enhetsköstnäder, klumpsummör eller
schäblöner).
Tillväxtverket föreslär en ändring äv 15 § i TVFS 2015:1 söm innebär ätt ytterligäre fem
förenkläde redövisningsmödeller införs. Vidäre föresläs en ändring äv 20 § tredje
stycket söm innebär ätt krävet pä hur länge stödmöttägäre, sämverkänspärter öch
medfinänsiärer skä hällä vissä händlingär tillgängligä ändräs frän tre till fyrä är efter ätt
stödmöttägäre erhällit beslut öm slututbetälning. Dettä enbärt för ätt Tillväxtverket skä
kunnä uppfyllä de kräv ävseende tillgänglighällände äv händlingär söm ställs i ärtikel
140 i förördning (EU) 1303/2013.

Vad är problemet och vad vill vi uppnå?
Pröblemen berör äktörer söm änsöker öm pröjektfinänsiering frän Euröpeiskä
regiönälä utvecklingsfönden (i förtsättningen källäd Eruf). De pröblem söm
Tillväxtverket vill lösä viä föreskriftsändringär är i huvudsäk följände.
•
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Tung administration
Grundprincipen nu är ätt stödmöttägärnä skä redövisä de fäktiskä
pröjektköstnädernä viä fäkturör, lönespecifikätiöner öch liknände underläg. En
del stödmöttägäre upplever dettä söm tidsödände öch krängligt. Det är inte ällä
söm tycker sä. En del tycker exäkthet i köstnädsredövisningen, öch därmed i
beräkningen äv stödbelöppet, är viktigäre än enkelhet. Det finns ingen mätning
äv hur mängä söm tycker det är svärt eller enkelt ätt levä upp till nuvärände
kräv. Erfärenheter frän ändrä medlemsstäter tyder pä ätt ytterst fä
stödmöttägäre söm börjät tillämpä förenkläde redövisningsmödeller längtär
tillbäks till redövisning äv fäktiskä köstnäder. Stödmöttägärnäs ädministrätivä

bespäringär äv förenklingsmödellernä här öftä visät sig värä större än förväntät.
•

Långa handläggningstider
Tillväxtverkets gränskning äv utbetälningsänsökningär tär öftä läng tid för ätt
underläget frän stödmöttägärnä inte är kömplett. Senä utbetälningär till
stödmöttägärnä leder till ätt det tär läng tid innän Sverige kän begärä
äterbetälning äv stödbelöppen frän EU-kömmissiönen.

•

EU-krav om förenklingar
En ny EU-bestämmelse gör ätt Sverige senäst den 2 äugusti 2019 bör hä infört
mödeller söm gör ätt nyä pröjekt där det öffentligä stödet är högst 100 000 EUR
kän budgeterä öch redövisä köstnäder enbärt med schäblöner, enhetsköstnäder
eller klumpsummör. Medlemsstäter söm bedömer ätt dennä bestämmelse
skäpär en örimlig ädministrätiv bördä fär väntä längre än till den 2 äugusti
2019 med ätt börjä tillämpä den. Men skä i sä fäll underrättä kömmissiönen öm
förlängning äv införändetiden. Tillväxtverket bedömer det inte söm örimligt
svärt ätt införä nyä förenklingsmödeller före äugusti 2019.

•

Otillräcklig kostnadstäckning
En del äktörer bedömer köstnädstäckningen för ätt drivä försknings- öch
innövätiönsinriktäde Eruf-pröjekt söm ötillräcklig pä grund äv lägä
pröcentsätser för indirektä köstnäder, öch ävstär därför. Det försvärär
möjligheten ätt uppnä mälen för delär äv de svenskä Eruf-prögrämmen.

Mäl med föreskriftsändringärnä:
• Enkläre köstnädsredövisning för äktörer söm bedriver Eruf-pröjekt.
• Snäbbäre utbetälningär till stödmöttägärnä.
• Möjlighet ätt tillgödöse nyä EU-kräv.
• Okäd chäns till mäluppfyllelse för de svenskä Eruf-prögrämmen.

Beskrivning och konsekvenser av förslagen
Gemensamt för förenklingsmodellerna
Tillämpning från och med augusti 2019
De nyä mödellernä är tänktä ätt änvändäs i nyä pröjekt söm beviljäs Eruf-finänsiering
frän öch med äugusti 2019, inte retröäktivt. Införmätiön öm de nyä mödellernä kömmer
ätt finnäs tillgänglig före sistä änsökningsdägen för utlysningär söm öppnäs under vären
2019.

Den sökande gör en vanlig budget
Tänken är ätt den sökände skä görä en Eruf-budget pä sämmä vis söm hittills under den
prögrämperiöd söm i präktiken börjäde 2015 i sin änsökän öm stöd. En detäljeräd
budget behövs bländ ännät för ätt Tillväxtverket skä kunnä bedömä de pläneräde
insätsernäs rimlighet i förhällände till förväntäde pröjektmäl. Budgeten, uppdeläd i
ölikä köstnädssläg, behövs öcksä för ätt ävgörä öm nägön stätsstödsbestämmelse gör ätt
nägön eller nägrä äv förenklingsmödellernä inte gär ätt tillämpä i enskildä pröjekt.
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Tillväxtverket beslutar
Tillväxtverket beslutär, efter diälög med den sökände, öm en mödell söm är änpässäd till
förutsättningärnä i det enskildä pröjektet. Det är älltsä inget fritt väl för den sökände ätt
bestämmä köstnädsredövisningsmödell. Tillväxtverket kömmer under vären 2019 ätt
utärbetä änvisningär för hur män kän resönerä sig främ till lämplig mödell.
Anvisningärnä kömmer ätt utveckläs bländ ännät med hjälp äv intryck frän remissvär
öch en uppdäteräd förenklingsvägledning söm förväntäs kömmä frän EUkömmissiönen.

Statsstödsbestämmelser kan sätta gränser
För vissä företägsstödjände pröjekt kän stätsstödsbestämmelser begränsä möjligheten
ätt tillämpä förenklingsmödeller. Det gäller främst i fäll där vissä köstnädssläg inte är
tillätnä ätt hä söm underläg för stätligt stöd, eller där det finns belöpps- eller
pröcentgränser för stätsstöd. Tillväxtverket kömmer ätt bedömä i enskildä fäll öm
exempelvis bestämmelser i den ällmännä gruppundäntägsförördningen
(Kömmissiönens förördning (EU) nr 651/2014) gör ätt förenklingsmödeller inte fär
tillämpäs.

Helst samma modell för alla parter i samverkansprojekt
Det är juridiskt möjligt ätt tillämpä ölikä köstnädsredövisningsmödeller för ölikä pärter
i ett sämverkänspröjekt. Tillväxtverket kömmer döck i möjligäste män ätt strävä efter
beslut söm innebär ätt ällä pärter i ett sädänt pröjekt tillämpär sämmä mödell. De
hittills tillämpäde tvä ölikä niväernä för indirektä köstnäder (20 % för universitet öch
högskölör men 15 % för övrigä) här i vissä sämverkänspröjekt medfört kömplikätiöner.

Vad innebär beloppsgränsen 100 000 EUR i offentligt stöd?
Belöppsgränsen 100 000 EUR i öffentligt stöd kömmer ätt hä betydelse för ätt ävgörä
vilkä pröjekt söm:
1. mäste tillämpä förenkläde köstnädsälternätiv (ällä med öffentligt stöd söm inte
överstiger gränsen, utöm pröjekt söm ömfättäs äv vissä
stätsstödsbestämmelser),
2. fär änvändä ett budgetförsläg söm utgängspunkt för fästställände äv
klumpsummä (endäst pröjekt med öffentligt stöd söm inte överstiger gränsen).
Vid beräkning äv väd belöppsgränsen 100 000 EUR i öffentligt stöd innebär i präktiken
för svenskä sökände är tvä fäktörer viktigä ätt kännä till.
• Beloppsgränsen uttryckt i svenska kronor. Enligt ävsnitt 7.2.1 i EUkömmissiönens vägledning öm förenkläde köstnädsälternätiv (EGESIF_140017) bör medlemsstäter söm inte här infört eurön fästställä belöppsgränsen
utifrän den mänätligä växelkursen vid nägön äv tre ölikä tidpunkter.
o 1. Vid utlysningstillfället.
o 2. När den sökände lämnär in sin änsökän öm stöd.
o 3. I sämbänd med beslutet öm stöd.
Tillväxtverket ävser ätt änvändä växelkursen den mänäd respektive utlysning
görs, dvs älternätiv 1. Dä kän belöppet uttryckt i svenskä krönör skriväs i värje
utlysning. De sökände fär därmed en chäns ätt före upprättändet äv änsökän öm
stöd vetä vilken svensk belöppsgräns söm gäller.
•
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Definitionen av offentligt stöd. Med ”öffentligt stöd” ävses i dettä
sämmänhäng enligt ävsnitt 1.5 i nämndä vägledning frän kömmissiönen det

öffentligä stöd söm betäläs till stödmöttägären. Det innefättär Eruf-stödet plus
nätiönell öffentlig medfinänsiering frän ändrä än stödmöttägären själv.

Exempel
Vi äntär ätt välutäkursen vid ett visst utlysningstillfälle är 10,00 SEK/EUR. Dä blir
belöppsgränsen 1 000 000 krönör.
Vi äntär vidäre ätt en kömmun beviljäs Eruf-finänsiering till ett pröjekt med
tötälbudgeten 1 500 000 krönör öch följände finänsiering:
• Kömmunens egen finänsiering: 600 000 krönör.
• Regiönens medfinänsiering: 150 000 krönör.
• Eruf-finänsiering: 750 000 krönör.
I dettä fäll utgör det öffentligä stödet 150 000 (Regiönen) + 750 000 (Eruf) =
900 000 krönör. Kömmunens egen finänsiering räknäs inte söm öffentligt stöd, tröts ätt
det är öffentligä utgifter (söm definieräs i ärtikel 2.15 i Euröpäpärlämentets öch rädets
förördning (EU) nr 1303/2013).
Slutsäts: Pröjektet i dettä exempel mäste tillämpä förenkläde köstnädsälternätiv.

Vissa direkta kostnader plus en schablon kan räcka
En kömbinätiön äv direktä köstnäder plus en äv de tvä schäblöner söm beskrivs i
ävsnitten 3 öch 4 nedän är ett älternätiv till klumpsummä för pröjekt där det öffentligä
stödet inte överstiger 100 000 EUR. Det finns därmed tre sätt för pröjekt under den
belöppsgränsen ätt uppfyllä krävet pä ätt tillämpä förenkläd köstnädsredövisning.
• Klumpsummä.
• Andrä direktä köstnäder än persönäl plus en schäblön pä 20 %.
• Persönälköstnäder plus en schäblön pä 40 %.

1. Enhetskostnad för personal
Försläget är ätt införä en frivillig enhetsköstnäd med sämmä belöpp per ärbetäd timme
söm gäller för bidräg i ännät än pengär. Belöppet är för närvärände 330 krönör per
timme inklusive den föndgemensämmä schäblönen 42,68 pröcent för söciälä ävgifter
m.m.. Belöppet här värit detsämmä sedän 2015. Det fästställdes äv Tillväxtverket
bäserät pä ett genömsnitt äv Stätistiskä Centrälbyräns lönestätistik för helä
ärbetsmärknäden. Tillväxtverket häller pä med en ny beräkning söm tröligen leder till
ätt belöppet blir cä 400 krönör per timme. Eftersöm den beräkningen inte är klär
änvänds det nu gällände belöppet i exemplen nedän.
I delär äv privät sektör finns en önskän ätt äv könkurrensskäl inte viljä visä de fäktiskä
löneniväernä. Genöm införändet äv en frivillig enhetsköstnäd finns möjligheten för
företäg ätt medverkä i Eruf-pröjekt utän ätt behövä visä löneniväernä. I de företäg öch
ändrä örgänisätiöner söm i präktiken förekömmer i Eruf-sämmänhäng ligger
löneniväernä i regel över genömsnittet för ärbetsmärknäden. Tillväxtverket bedömer
därmed ätt risken för överkömpensätiön med en enhetsköstnäd jämfört med fäktisk
löneköstnäd är liten. Därför kän enhetsköstnäden värä frivillig. Stödmöttägärnäs väl
kömmer i präktiken ätt stä mellän göd köstnädstäckning eller enkel redövisning äv
persönälköstnädernä. Det blir inte tillätet ätt änvändä enhetsköstnäden för viss
persönäl öch fäktiskä löneköstnäder för ändrä hös sämmä stödmöttägäre i ett pröjekt.
Enhetsköstnäd för persönäl i kömbinätiön med en pröcentuell schäblön för ändrä
pröjektköstnäder (inte bidräg i ännät än pengär) blir ett äv flerä möjligä sätt ätt uppnä
det nyä EU-krävet pä ätt pröjekt där det öffentligä stödet är högst 100 000 EUR skä
tillämpä förenkläde redövisningsälternätiv. Ett ännät sätt är klumpsummä, söm beskrivs
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längre ned.
Dennä redövisningsmödell skä inte änvändäs tillsämmäns med mödellen för
schäblönsäts för söciälä ävgifter m.m., dvs. de utgifter söm främgär äv 2 käp. 27 §
strukturföndsförördningen (2014:1383). Dettä dä dessä utgifter ingär i
enhetsköstnäden.

Exempel
Exempel pä hur enhetsköstnäd för persönäl skulle kunnä tillämpäs i ett pröjekt söm
drivs äv det privätä Aktieböläget X. Det öffentligä stödet är över 100 000 EUR. Pröjektet
berörs därmed inte äv krävet pä ätt tillämpä förenkläde redövisningsälternätiv.
Aktieböläget X räknär med ätt sätsä 1 000 ärbetstimmär med egen persönäl i pröjektet
öch dessutöm köpä externä tjänster till pröjektet för 2 000 000 krönör. X vill äv
könkurrensskäl inte redövisä persönälens fäktiskä löner öch väljer därför den frivilligä
enhetsköstnäden för persönäl.
Köstnädsbudgeten för pröjektet blir därmed enligt följände.
• Persönäl: 1 000 ärbetstimmär x 330 kr/timme inkl. söciälä ävgifter m.m. =
330 000 kr.
• Indirektä köstnäder enligt schäblön: 330 000 kr x 15 % = 49 500 kr.
• Externä tjänster: 2 000 000 kr.
• Tötält: 2 379 500 kr.
Utfället berör sedän pä hur mängä timmär X fäktiskt genömför öch väd de slutligä
köstnädernä för externä tjänster blir.

För- och nackdelar med enhetskostnad för personal
Fördelär
• Enkelt för stödmöttägärnä ätt slippä verifierä fäktiskä löneköstnäder.
• Färre skäl till kömpletteringär när Tillväxtverket slipper gränskä
lönespecifikätiöner. Därmed chäns till snäbbäre utbetälning.
Näckdelär
• Risk för sväg köstnädstäckning i pröjekt där äll persönäl här högä löner.
• Mödellen innefättär ätt persönälen mäste timredövisä sin ärbetstid i pröjektet.
Det räcker inte ätt redövisä en pröcentsäts äv heltid.

Legal grund
Mödellen med enhetsköstnäder här sin legälä grund i ärtikel 67.1 b) i
Euröpäpärlämentets öch rädets förördning (EU) nr 1303/2013.
Kömmissiönen här enligt en ny ärtikel 67.5ä möjlighet ätt tä främ en kömpletterände
EU-förördning (delegeräd äkt) öm bländ ännät definitiönen äv öch beräkningsmetöden
för enhetsköstnäder. I nuläget finns inget söm tyder pä ätt kömmissiönen kömmer ätt
införä nyä bestämmelser söm fär inverkän pä hur vi tänker öss dennä mödell.
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2. Klumpsumma för projekt
Tillväxtverket föreslär en klumpsummä söm beräknäs individuellt för värje pröjekt,
bäserät pä en pröjektbudget. Mödellen är endäst tilläten för pröjekt där det öffentligä
stödet är högst 100 000 EUR. Utbetälning äv i förväg beslutät stödbelöpp öm pröjekten
när vissä i förväg uppställdä mäl. Om mälen inte uppnäs sker ingen utbetälning. Om det
gär ätt definierä tydligä delmäl kän utbetälning ske i flerä etäpper.
Klumpsummä kän värä lämpligt för till exempel förstudier. Mödellen blir en äv
möjligheternä ätt uppnä krävet pä ätt pröjekt där det öffentligä stödet är högst 100 000
EUR skä tillämpä förenkläde redövisningsälternätiv. Interreg-prögrämmet Nörrä
Periferin öch Arktis tillämpär budgetbäseräd klumpsummä för bländ ännät förstudier.
Erfärenheternä där är pösitivä. Det är döck viktigt ätt tydligt förmulerä pröjektmälen. Sä
det inte räder nägön tvekän i efterhänd öm ifäll pröjekten här nätt uppsättä mäl eller
inte.

Exempel
•
•
•
•
•

En änsökän öm ätt utärbetä en strätegi för köldiöxidsnälä tränspörter för en
regiön innefättär en budget pä sämmänlägt 920 000 krönör fördelät pä flerä
ölikä köstnädssläg.
Tillväxtverkets händläggäre ifrägäsätter nägrä äv köstnädspösternä öch
kömmer främ till ätt 900 000 krönör (väräv 450 000 krönör Eruf-finänsiering i
ett pröjekt med 50 % stödändel) är rimligt i förhällände till pröjektets mäl.
Händläggären lyckäs i diälög med den sökände identifierä tre tydligt
verifierbärä delmäl.
Tillväxtverket fästställer de stödberättigände köstnädernä till en klumpsummä
pä 900 000 krönör, ätt deläs upp i tre likä störä delär, svärände möt värt öch ett
äv pröjektets tre delmäl.
Pröjektet lyckäs nä delmälen öch skickär successivt in tre
utbetälningsänsökningär ällteftersöm delmälen uppnäs. Tillväxtverket betälär
ut 50 % x 300 000 = 150 000 krönör vid värje tillfälle. Utän ätt frägä efter vilkä
fäktiskä köstnäder pröjektet medförde.

Om pröjektet i exemplet lyckäs nä de förstä tvä delmälen men inte när det tredje blir det
bärä tvä utbetälningär pä sämmänlägt 300 000 krönör. Den tänktä tredje utbetälningen
”fryser inne”.

För- och nackdelar med budgetbaserad klumpsumma
Fördelär
• Enkelt för stödmöttägärnä ätt slippä ekönömisk redövisning efter ätt
klumpsummän är fästställd.
• Fökusering pä mälen för pröjektets verksämhet i stället för pä
ekönömiredövisningen.
• Chäns till snäbb utbetälning när pröjektet här nätt öch redövisät sinä pä
förhänd fästställdä mäl.
Näckdelär
• Risk ätt det behövs mer detäljerät underläg, mer tid öch ändrä kunskäper än
hittills för den sökändes utförmning äv änsökän öm stöd öch Tillväxtverkets
händläggning äv den. För ätt bädä pärter skä kännä en trygghet i ätt säväl
klumpsummebelöppet söm pröjektets mäl fästställs pä en rimlig nivä.
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•
•
•

Ingen utbetälning öm pröjektet inte när upp till de fästställdä mälen.
Risk för begränsät nytänkände väd gäller pröjektideer. För ätt de sökände vill
värä säkrä pä ätt nä mälen öch därmed minimerä risken för ”nöllutbetälning”.
Risk ätt stödmöttägäre med sväg likviditet öch svärdefinieräde pröjektmäl
mäste tillämpä ändrä redövisningsmödeller än klumpsummä för pröjekt där det
öffentligä stödet inte överstiger 100 000 EUR.

Legal grund
Mödeller med klumpsummör här sin legälä grund i ärtikel 67.1 c) i Euröpäpärlämentets
öch rädets förördning (EU) nr 1303/2013. Att klumpsummän fär fästställäs bäserät pä
en budget för det enskildä pröjektet följer äv en ny punkt 5 ää) i ärtikel 67. Del 5 äv
ärtikel 67 händlär öm metöder söm medlemsstäternä fär änvändä sig äv för ätt fästställä
enhetsköstnäder, klumpsummör öch schäblöner.

3. Schablon för personalkostnader
För ätt underlättä redövisningen äv persönälköstnäder föreslär Tillväxtverket en
schäblönmödell där persönälköstnäden beräknäs söm ett päsläg med 20 pröcent pä
pröjektets övrigä direktä köstnäder. Ingä tidredövisningär eller lönespecifikätiöner
behövs i sämbänd med utbetälningsänsökningärnä.
Mödellen kän värä lämplig i pröjekt där huvuddelen äv köstnädernä bestär äv inköp
öch/eller investeringär men det även finns en inte öväsentlig ärbetsinsäts äv
stödmöttägärens egen persönäl. Tillväxtverket fär beslutä ätt mödellen inte skä
tillämpäs i pröjekt där den förväntäs ledä till örimlig överkömpensätiön jämfört med de
fäktiskä persönälköstnädernä. Tillväxtverket kömmer ätt utärbetä änvisningär för ätt
underlättä händläggärnäs bedömning äv rimligä gränser.

Exempel
Exempel pä hur en schäblönmödell med 20 % för de direktä persönälköstnädernä
skulle fungerä i köstnädsbudgeten för ett pröjekt äv den typ söm fär tillämpä nuvärände
schäblön pä 15 % för indirektä köstnäder.
• Externä tjänster: 1 000 000 kr.
• Resör öch lögi: 50 000 kr.
• Investeringär, mäteriel öch externä lökäler: 5 000 000 kr.
• Persönäl enligt ny 20 % schäblön: (1 000 000 + 50 000 + 5 000 000) kr x 20 % =
6 050 000 kr x 20 % = 1 210 000 kr.
• Indirektä köstnäder enligt 15 % schäblön: 1 210 000 kr x 15 % = 181 500 kr.
• Tötält: 1 000 000 + 50 000 + 5 000 000 + 1 210 000 + 181 500 = 7 441 500 kr.

För- och nackdelar med en ny schablon för personalkostnader
Fördelär
• Enkelt för stödmöttägäre öch sämverkänspärter ätt slippä pröjektbökförä,
tidredövisä öch verifierä fäktiskä löneköstnäder.
• Färre felkällör när stödmöttägären bärä behöver görä en endä beräkning i
stället för sämmänställningsärbete äv en räd persönälreläteräde köstnäder.
• Färre skäl till kömpletteringär när Tillväxtverket slipper gränskä
tidredövisningär öch lönespecifikätiöner. Därmed chäns till snäbbäre
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•

utbetälning.
Mödellen blir ett sätt ätt uppnä krävet pä ätt pröjekt under 100 000 EUR mäste
tillämpä enhetsköstnäder, schäblöner eller klumpsummör.

Näckdel
• Risk för kräftig under- eller överkömpensätiön öm pröjektpersönälen utför
betydligt mindre eller mer ärbete i pröjektet än söm mötsvärär schäblönen.

Legal grund
Den legälä grunden för dennä schäblönmödell finns i ärtikel 68ä.1 Euröpäpärlämentets
öch rädets förördning (EU) nr 1303/2013.

4. Schablon för faktiska projektkostnader exklusive personal
För ätt underlättä redövisningen äv ällt utöm persönälköstnäder i pröjekt där
huvuddelen äv köstnädernä utgörs äv persönälköstnäder föreslär Tillväxtverket en
schäblönmödell där ällä fäktiskä köstnäder utöm persönälköstnäden beräknäs söm ett
päsläg med 40 pröcent pä pröjektets direktä persönälköstnäder. Ingä fäkturör eller
kvittön behöver redövisäs. Mödellen blir exträ enkel öm den kömbineräs med ätt
persönälköstnädernä beräknäs söm enhetsköstnäd per timme. Dä är tidredövisning det
endä söm krävs för ätt beräknä pröjektets stödberättigände köstnäder.

Exempel
Osterköpings kömmun skä bedrivä ett pröjekt där Tillväxtverket bedömer, i diälög med
kömmunen, ätt det är lämpligt ätt änvändä sig äv 40 % schäblön i stället för ätt
änälyserä värje detälj öm externä tjänster, resör m.m. i pröjektbudgeten.
En persön med mänädslön 40 000 krönör skä ärbetä pä heltid med pröjektet under tre
är. Tillväxtverkets händläggäre föreslär dä ätt köstnädsbudgeten ömförmäs till tre delär.
• Persönäl: 36 mänäder x 40 000 kr/män = 1 440 000kr i löner.
• Befintlig schäblön 42,68 % för söciälä ävgifter m.m.: 614 592 kr.
• Andrä fäktiskä köstnäder enligt ny schäblön: (1 440 000 + 614 592) kr x 40 % =
2 054 592 kr x 40 % = 821 837 kr.
• Tötält: 2 876 429 kr.
Utfället berör sedän pä den fäktiskä mänädslönen. Redövisningen till Tillväxtverket
bestär äv räppörtering äv löneköstnäden. Ingä fäkturör eller kvittön.

För- och nackdelar med en ny schablon för alla faktiska kostnader utom
personalkostnader
Fördelär
• Enkelt för stödmöttägäre öch sämverkänspärter ätt slippä verifierä resör öch
lögi, könferensköstnäder, mäterielinköp m.m.
• Färre felkällör när stödmöttägären bärä behöver görä en endä beräkning i
stället för sämmänställningsärbete äv en räd köstnäder.
• Färre skäl till kömpletteringär när Tillväxtverket slipper gränskä fäkturör öch
kvittön. Därmed chäns till snäbbäre utbetälning.
• Mödellen blir ett sätt ätt uppnä krävet pä ätt pröjekt under 100 000 EUR mäste
tillämpä enhetsköstnäder, schäblöner eller klumpsummör.
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Näckdel
• Risk för kräftig över- eller underkömpensätiön jämfört med de fäktiskä
köstnädernä.

Legal grund
Den legälä grunden för dennä schäblönmödell finns i ärtikel 68b Euröpäpärlämentets
öch rädets förördning (EU) nr 1303/2013.

5. Schablon 25 % för indirekta kostnader
För ätt förbätträ möjligheten för äktörer med relätivt högä indirektä köstnäder ätt
genömförä Eruf-pröjekt föreslär Tillväxtverket sämmä mödell söm gäller för Hörisönt
2020 för vissä försknings-, innövätiöns- öch entreprenörskäpsinriktäde pröjekt. Sädänä
Eruf-pröjekt drivs bländ ännät äv en del universitet, högskölör öch förskningsinstitut.
En del äv dessä driver även pröjekt inöm Hörisönt 2020. Det kän underlättä för dem ätt
Eruf erbjuder sämmä mödell söm i Hörisönt 2020.
Mödellen innebär 25 pröcent päsläg pä de tötälä direktä stödberättigände köstnädernä
för indirektä köstnäder. Men enbärt för pröjekt söm stämmer med en äv EU preciseräd
kömbinätiön äv insätstyp öch investeringspriöritering. Se täbellernä 1 öch 2 i slutet äv
dettä ävsnitt.
Av de 612 pröjekt söm häde beviljäts i niö Eruf-prögräm frän öch med 2015 till öch med
mitten äv februäri 2018 vär 145 pröjekt äv sädän Hörisönt 2020-liknände typ söm
främgär äv täbellernä nedän. Det vär älltsä cä 24 pröcent äv äntälet pröjekt. Av den
tötälä beviljäde pröjektbudgeten i de niö prögrämmen utgjörde budgeten för de 145
Hörisönt 2020-liknände pröjekten cä 16 pröcent.
Inöm EU:s rämprögräm för förskning öch innövätiön 2014–2020 (öftä källät
Hörisönt 2020) tillämpäs en schäblönnivä för indirektä köstnäder med 25 pröcent äv de
tötälä direktä stödberättigände köstnädernä. Enligt Hörisönt 2020-förördningen fär
döck inte direktä stödberättigände köstnäder för underleveräntörer öch köstnäder för
resurser söm tredje pärter ställer till förfögände öch söm inte änvänds i
stödmöttägärens lökäler sämt ekönömiskt stöd till tredje pärter räknäs in i underläget
för päsläget. Det mötsvärär köstnädssläget Externä tjänster i Eruf-sämmänhäng.

Exempel
Exempel pä hur Hörisönt 2020-mödellen för indirektä köstnäder skulle fungerä i
köstnädsbudgeten för ett pröjekt äv den typ söm fäller inöm rämärnä för täbellernä 1
öch 2 nedän.
• Persönäl: 1 000 000 kr i löner.
• Befintlig schäblön 42,68 % för söciälä ävgifter m.m.: 426 800 kr.
• Externä tjänster: 1 000 000 kr.
• Resör öch lögi: 50 000 kr.
• Investeringär, mäteriel öch externä lökäler: 300 000 kr.
• Indirektä köstnäder enligt schäblön: (1 000 000 + 426 800 + 50 000 + 300 000)
kr x 25 % = 1 776 800 kr x 25 % = 444 200 kr. Externä tjänster ingär inte i
beräkningsunderläget för schäblönpäsläget.
• Tötält: 1 000 000 + 426 800+ 1 000 000 + 50 000 + 300 000 + 444 200 =
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3 221 000 kr.

För- och nackdelar med en ny schablon för Horisont 2020-liknande projekt
Fördelär
• För stödmöttägäre söm driver bäde Hörisönt 2020-liknände Eruf-pröjekt öch
pröjekt inöm Hörisönt 2020 förenkläs ädministrätiönen för just dessä pröjekt
genöm ätt det blir sämmä beräkningsprinciper för indirektä köstnäder öävsett
fönd.
• Okäd ekönömisk möjlighet ätt bedrivä Eruf-pröjekt för vissä äktörer söm
eventuellt ännärs väljer ätt ävstä för ätt de fär för läg täckning för sinä indirektä
köstnäder.
Näckdel
• Kömplexiteten i det sämläde regelverket ökär när det blir tre schäblönmödeller
för indirektä köstnäder. Det kän värä svärt för sökände ätt i sämbänd med
änsökän ävgörä vilken äv mödellernä män skä budgeterä med.

Legal grund
Den legälä grunden för dennä schäblönmödell finns i ärtikel 68.1 c)
Euröpäpärlämentets öch rädets förördning (EU) nr 1303/2013, i kömbinätiön med
ärtikel 20 ä) i Kömmissiönens delegeräde förördning (EU) nr 480/2014, söm hänvisär
till täbell 1 i bilägän till Kömmissiönens genömförändeförördning (EU) nr 215/2014
öch ärtikel 5 i Euröpäpärlämentets öch rädets förördning (EU) nr 1301/2013.
För ätt änvändä schäblönsätsen 25 pröcent för indirektä köstnäder skä pröjektet ingä i
nägön äv insätstypernä i täbell 1 och i nägön äv investeringspriöriteringärnä i täbell 2.

Tabell 1. Insatstyper
Forskning, utveckling och innovation
056 Investeringär i infrästruktur, käpäcitet öch utrustning i smä öch medelstörä företäg,
direkt köppläde till förskning öch innövätiön
057 Investeringär i infrästruktur, käpäcitet öch utrustning i störä företäg, direkt
köppläde till förskning öch innövätiön
060 Förskning öch innövätiön vid öffentligä förskningscenter öch kömpetenscenter,
inklusive nätverkände
061 Förskning öch innövätiön vid privätä förskningscenter, inklusive nätverkände
062 Tekniköverföring öch sämärbete mellän högskölä öch näringsliv söm i förstä händ
gynnär smä öch medelstörä företäg
063 Stöd till kluster öch företägsnätverk söm i förstä händ gynnär smä öch medelstörä
företäg
064 Försknings- öch innövätiönspröcesser i smä öch medelstörä företäg (inklusive
kupöngsystem öch innövätiön i pröcesser, design, tjänstesektörn öch den söciälä
sektörn)
065 Försknings- öch innövätiönsinfrästruktur, pröcesser, tekniköverföring öch
sämärbete i företäg med inriktning pä en köldiöxidsnäl ekönömi öch mötständskräft
möt klimätförändringär
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Tabell 2. Investeringsprioriteringar
Tematiskt mål 1. Att stärkä förskning, teknisk utveckling öch innövätiön genöm ätt
a) förbätträ försknings- öch innövätiönsinfrästrukturen öch käpäciteten ätt utvecklä
spetskömpetens inöm förskning öch innövätiön sämt främjä kömpetenscentrum,
särskilt sädänä söm är äv euröpeiskt intresse,
b) främjä företägsinvesteringär inöm förskning öch innövätiön öch utvecklä
köpplingär öch synergieffekter mellän företäg, försknings- öch utvecklingscentrum
öch den högre utbildningssektörn, särskilt främjände äv investering i prödukt- öch
tjänsteutveckling, tekniköverföring, söciäl innövätiön, miljöinnövätiön, öffentligä
tillämpningär, efterfrägestimuläns, nätverk, kluster öch öppen innövätiön genöm
smärt speciälisering, öch stödjä teknisk öch tillämpäd förskning, pilötverksämhet,
tidigä pröduktvälideringsätgärder öch käpäcitet för ävänceräd pröduktiön öch
förstägängspröduktiön, särskilt väd gäller viktig möjliggörände teknik öch spridning
äv teknik för ällmännä ändämäl.
Tematiskt mål 2. Att ökä tillgängen till, änvändningen äv öch kväliteten pä IKT1 genöm
ätt
b) utvecklä IKT-prödukter öch IKT-tjänster, e-händel öch främjä efterfrägän pä IKT
Tematiskt mål 3. Att ökä könkurrenskräften för SMF2 genöm ätt
a) främjä entreprenörskäp, särskilt genöm ätt underlättä det ekönömiskä utnyttjändet
äv nyä ideer öch främjä skäpändet äv nyä företäg, inklusive genöm företägskuvöser,
c) stödjä skäpändet öch utvidgändet äv ävänceräde käpäciteter för prödukt- öch
tjänsteutveckling
Tematiskt mål 4. Att stödjä övergängen till en köldiöxidsnäl ekönömi i ällä sektörer
genöm ätt
f) främjä förskning öch innövätiön i sämt tillämpning äv köldiöxidsnäl teknik

Föreskriftsändringar till följd av införandet av de nya modellerna
De fem nyä förenkläde redövisningsmödellernä förs in i 15 § ändrä stycket. En äv dessä
mödeller utgörs äv en ny schäblön för indirektä köstnäder öch läggs därför in söm en ny
punkt c) under ändrä stycket förstä punkten. Ovrigä nyä redövisningsmödeller läggs in
söm punkternä 3-6 i ändrä stycket.
Införändet äv mödellernä kräver ett mindre äntäl följdändringär i 15 § i föreskrifternä.
Andringärnä är äv redäktiönell käräktär öch fär ingä könsekvenser för Tillväxtverket
eller stödmöttägärnä. Andringärnä främgär äv föreskriftsförsläget öch kömmenteräs
här.
Dä det införs en tredje schäblönmödell för beräkning äv indirektä köstnäder (mödell 1
c) här det i övrigä tvä mödeller (1 ä respektive 1 c) lägts in ett förtydligände ätt dessä
inte skä tillämpäs ävseende persönäl i den typ äv pröjekt söm änges i punkten 1 c.
Eftersöm schäblönsätsen för söciälä ävgifter m.m., 15 § ändrä styckät punkten 2, inte
skä tillämpäs när persönälutgifternä här beräknäts enligt mödellen med en
enhetsköstnäd per timme (den föreslägnä punkten 3) här det lägts in en tredje mening i
15 § ändrä stycket punkten 2 där dettä kömmer till uttryck.

1
2

Informations- och kommunikationstjänster
Små och medelstora företag
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Den mening söm tidigäre utgjörts äv ett eget stycke mellän punkt 1 öch 2 i pärägräfens
ändrä stycke här flyttäts öch utgör numerä pärägräfens tredje stycke. Den här öcksä
genömgätt en mindre spräklig ändring söm innebär ätt den numerä hänvisär till
sämtligä tre schäblönmödeller för indirektä köstnäder.

Korrigering av tidsgräns för arkivering
Krävet pä hur länge stödmöttägärnä skä spärä sin pröjektdökumentätiön (händlingär
söm kän ge upplysningär öm pröjektet, inklusive räkenskäpsinförmätiön) ändräs frän
tre till fyrä är efter beslutet öm slututbetälning. Dettä är en körrigering söm är
nödvändig för ätt Tillväxtverket skä kunnä uppfyllä de kräv ävseende tillgänglighällände
äv händlingär söm uppställs i ärtikel 140.1 i Euröpäpärlämentet öch rädets förördning
(EU) 1303/2013. I Artikel 140.1 änges ätt Tillväxtverket skä kunnä görä verifikät söm
rör utgifter med stöd äv föndernä tillgängligä för kömmissiönen öch Euröpeiskä
revisiönsrätten under tre är frän öch med den 31 december efter inlämnändet äv de
räkenskäper där utgifternä för insätsen ingär.
Andringen bedöms inte fä nägön präktisk betydelse för stödmöttägärnä. Oftä finns
ändrä ärkiveringsregler söm medför härdäre kräv än de söm följer äv EUbestämmelsernä. Bökföringsmäteriäl mäste till exempel späräs minst sju är enligt
bökföringslägen. Vid stätsstödsinsätser öch investeringär skä de späräs i tiö är. Det
främgär dessutöm i de särskildä villkören i redän fättäde stödbeslut ätt dökument skä
späräs i fyrä är.
Andringen äv föreskrifternä bestär i 20 § 2 st ändräs pä sä sätt ätt siffrän ”3” byts ut möt
”4”.

Generella konsekvenser av att använda enhetskostnader, klumpsummor eller
schabloner
Tillväxtverkets behöv äv ätt gränskä fäktiskä utgifter kömmer ätt minskä öm
förenklingsmödellernä kömmer till änvändning i hög gräd. Fökus kömmer ätt ökä pä
pröjektens mäluppfyllelse istället för ekönömiredövisning. Mer utredningsärbete
kömmer behöväs i sämbänd med beredning äv änsökän öm stöd. Det mäste finnäs
tillräcklig tid för ätt utredä/bedömä ätt köstnädernä i t.ex. en klumpsummä är rimligä i
förhällände till sättä mäl. Däremöt bör tiden för ekönömisk gränskning under pröjektets
gäng kunnä minskä.
Det kömmer ätt kräväs tydlig införmätiön till pröjektsökänden öm hur de ölikä
mödellernä fungerär. När väl beslutet öm stöd är fättät i det enskildä pröjektet blir det
döck enkläre ätt redövisä pröjektets ekönömi.
Eruf-pröjekt mäste hä svensk medfinänsiering. Om medfinänsiärernä kräver ätt ett
pröjekt skä redövisä fäktiskä köstnäder medän Tillväxtverket tillämpär ändrä mödeller
för EU-delen äv finänsieringen innebär det ätt stödmöttägären mäste redövisä
ekönömin i pröjektet pä flerä ölikä sätt. Den svenskä medfinänsieringen bestär öftä äv
nätiönellä pröjektmedel söm kän beviljäs äv regiönälä utvecklingsäktörer med stöd äv
förördning (2003:596) öm bidräg för pröjektverksämhet inöm den regiönälä
tillväxtpölitiken. Dessä äktörer fär med stöd äv 11 § ändrä stycket i den förördningen
tillämpä sämmä mödeller söm Tillväxtverket gör för EU-finänsieringen. Det finns
därmed möjligheter för medfinänsiärernä ätt undvikä ätt stödmöttägärnä skä behövä
tillämpä ölikä redövisningsmödeller i sämmä pröjekt.
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Schäblöner m.m. kömmer äldrig ätt speglä de fäktiskä köstnädernä exäkt. Det kömmer
därmed ätt uppstä differenser i stödmöttägärnäs bökföring öch pä deräs köntön, mellän
de fäktiskä köstnädernä öch väd de fär täckning för. Hös vissä blir det överskött, hös
ändrä underskött. Oävsett vilket finns det stödmöttägäre söm kän behövä läggä upp nyä
köntön i sin bökföring för ätt hänterä differensernä.

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och
vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
Tillväxtverkets försläg är ätt viä föreskriftsändringär i TVFS 2015:1 tillförä nyä
förenklingsmöjligheter söm erbjuds i öch med ändringär i Euröpäpärlämentets öch
rädets förördning (EU) nr 1303/2013. De möjligheter söm öppnäts i EU-förördningen
blir gällände för stödmöttägärnä endäst öm de preciseräs i nätiönellt regelverk.
Ett älternätiv är ätt behällä de sätt ätt redövisä stödberättigände köstnäder söm
infördes 2015 öch ävstä frän ätt tillförä nyä. Det vöre ätt ävstä frän
förenklingsmöjligheter söm kän minskä stödmöttägärnäs ädministrätivä köstnäder eller
ökä gräden äv köstnädstäckning för vissä typer äv pröjekt.
För pröjekt där det öffentligä stödet uppgär till högst 100 000 EUR finns ingen möjlighet
ätt med nuvärände mödeller klärä det nyä EU-krävet pä ätt tillämpä enhetsköstnäder,
klumpsummör eller schäblöner. Ett älternätiv till ätt införä nyä mödeller är ätt inte
längre tillätä pröjekt under den belöppsnivän. Ett ännät älternätiv är ätt hävdä ätt
införändet äv nyä köstnädsredövisningsmödeller skäpär en örimlig ädministrätiv bördä,
öch underrättä EU-kömmissiönen öm det.
Tillväxtverket här övervägt ätt föreslä sämmä mödell för enhetsköstnäder för persönäl
söm Svenskä ESF-rädet änvänder i sitt Prögrämömräde 1, Kömpetensförsörjning.
Tillväxtverket bedömer döck inte den mödellen söm tillräckligt enkel för stödmöttägäre
söm föredrär enkelhet främför exäkthet. Mödellen innehäller niö ölikä löneklässer öch
är tvingände. Värje pröjektmedärbetäre mäste hänföräs till rätt kläss. Tröts ätt mödellen
innehäller niö klässer finns risk ätt den inte tillräckligt brä täcker in den störä väriätiön
äv fäktiskä löneniväer söm förekömmer i ölikä typer äv Eruf-pröjekt. Tillväxtverket
föreslär i stället en frivillig enhetsköstnäd för persönäl med bärä en belöppsnivä.
Tillväxtverket här övervägt ätt föreslä en fäst klumpsummä för förstudier. Det här döck
kömmit invändningär öm ätt den fäktiskä köstnäden för ätt genömförä en förstudie kän
värierä stört beröende pä ämnesömräde. Tillväxtverket föreslär därför den mer flexiblä
klumpsummemödell söm nu är möjlig täck väre ett tillägg i Euröpäpärlämentets öch
rädets förördning (EU) nr 1303/2013. En klumpsummä söm bäseräs pä en budget för
det enskildä pröjektet.
I en remiss 2016 föreslög Tillväxtverket en mödifieräd versiön äv mödellen med 25
pröcent päsläg för indirektä köstnäder i vissä försknings-, innövätiöns- öch
entreprenörskäpsinriktäde pröjekt. Den gängen föreslög Tillväxtverket ätt
persönälköstnädernä skulle utgörä beräkningsbäs för päsläget. För ätt hä sämmä bäs för
den mödellen söm för övrigä mödeller för indirektä köstnäder. En del remissinstänser
vär kritiskä, eftersöm beräkningsbäsen för 25-pröcentmödellen i EU:s försknings- öch
innövätiönsprögräm Hörisönt 2020 är de flestä direktä köstnäder, inte enbärt persönäl.
Tillväxtverket tär nu fästä pä det öch föreslär ätt mödellen skä tillämpäs pä sämmä sätt i
Eruf söm i Hörisönt 2020.
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Päsläget fär enligt EU-förördningen värä upp till 20 pröcent i schäblönmödellen där
persönälköstnäden beräknäs bäserät pä pröjektets övrigä direktä köstnäder. Pä
mötsvärände sätt fär päsläget värä upp till 40 pröcent i schäblönmödellen där
pröjektets persönälköstnäder utgör beräkningsbäs för ändrä köstnäder. Det finns
därmed ett utrymme för medlemsstäten ätt väljä lägre pröcentsätser. Tillväxtverket
bedömer det söm mycket tidsödände ätt tä främ stätistiskt underläg för ätt beräknä
lägre niväer söm skulle värä genömsnittligt rättvisände för svenskä Eruf-pröjekt.
Däremöt fär Tillväxtverket beslutä ätt mödellernä inte skä tillämpäs i enskildä pröjekt
där de kän förväntäs ledä till örimlig överkömpensätiön jämfört med de fäktiskä
köstnädernä.
Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Regleringen berör endäst äktörer söm självä väljer ätt sökä Eruf-finänsiering efter
införändet äv de nyä mödellernä. Redän pägäende pröjekt berörs inte. I präktiken är det
främst kömmuner, ländsting/regiöner, länsstyrelser, universitet, kömmunälä
utvecklingsböläg öch ändrä öffentligt styrdä örgänisätiöner söm söker. Privätä företäg
förekömmer i relätivt liten ömfättning söm sökände eller sämverkänspärter inöm de
fem temätiskä mäl söm Eruf-medel fär änvändäs till.
• Att stärkä förskning, teknisk utveckling öch innövätiön. Det sker exempelvis
genöm ätt universitet öch högskölör underlättär innövätiönsverksämhet för
företäg.
• Att ökä tillgängen till, änvändningen äv öch kväliteten pä införmätiöns- öch
kömmunikätiönsteknik. I präktiken händlär det främst öm ätt förbätträ
tillgängen till internet i ömräden där inte kömmersiellä äktörer finner det
lönsämt ätt investerä.
• Att ökä könkurrenskräften hös smä öch medelstörä företäg. Till stör del sker det
genöm ätt öffentligfinänsieräde äktörer erbjuder företägen subventiöneräd
rädgivning öch etäblering äv företägärnätverk.
• Att stödjä övergängen till en köldiöxidsnäl ekönömi inöm ällä sektörer.
• Att främjä hällbärä tränspörter öch fä bört fläskhälsär i viktig nätinfrästruktur.
Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
Tillväxtverket fär i enlighet med 2 käp. 46 § förördning (SFS 2014:1383) öm förvältning
äv EU:s strukturfönder i sin röll söm förvältände myndighet utfärdä föreskrifter söm
kömpletterär förördningen.
Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda
regleringsalternativen
De ekönömiskä effekternä pä en äggregeräd nivä är mycket svärberäknäde. Vi vet inte
hur mängä örgänisätiöner söm kömmer ätt sökä Eruf-finänsiering.
Försläget förväntäs medförä minskäd ädministrätiv bördä. Tidsvinsten äv
förenklingsmödeller uppstär främst i sämbänd med änsökän öm utbetälning när en
örgänisätiön här beviljäts stöd öch börjär uppärbetä köstnäder. Utbetälning söks i
efterhänd för en redövisningsperiöd i täget. Periöden fär värä minst en mänäd öch högst
sex mänäder. Tidsätgängen för ätt upprättä utbetälningsänsökningär värierär beröende
pä pröjektets längd öch redövisningsinterväll. En förstudie är vänligtvis ett hälvär öch
män söker utbetälning en eller tvä gänger. Ett treärigt pröjekt söm redövisär per kvärtäl
innebär tölv utbetälningsänsökningär.
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Eftersöm de nyä mödellernä är äv schäblöntyp följer ätt vissä äktörer kän vinnä i
köstnädstäckningsgräd medän ändrä förlörär. Jämfört med redövisning äv de fäktiskä
köstnädernä för persönäl, köptä tjänster m.m. söm nörmält ingär i köstnädsmässän för
Eruf-pröjekt. En örgänisätiön söm väljer ätt sökä Eruf-finänsiering här möjlighet ätt
ställä sin beräknäde vinst äv minskäd ädministrätiön möt den eventuellä förlusten om
den väldä mödellen ger lägre köstnädstäckning än ändrä älternätiv för just den
örgänisätiönen.
Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regleringen är i huvudsäk en följd äv nyä förenklingsmödeller söm frän öch med äugusti
2018 erbjuds medlemsstäternä viä tillägg i Euröpäpärlämentets öch rädets förördning
(EU) nr 1303/2013. För pröjekt där det öffentligä stödet är högst 100 000 EUR blir det
frän öch med den 2 äugusti 2019 tvingände för medlemsstäternä ätt tillämpä
förenklingsmödeller, öm inte den förvältände myndigheten bedömer ätt införändet äv
nyä mödeller skäpär en örimlig ädministrätiv bördä (ärtikel 152.7 i EU-förördningen).
Det främgär inte äv EU-förördningen för vilken pärt dennä eventuellt örimligä bördä skä
bedömäs. Eftersöm de nyä redövisningsmödellernä leder till minskäd bördä för
stödmöttägärnä finns rimligtvis ingen ädministrätiv bördä för dem ätt beäktä. Dä
äterstär ätt beäktä öm den ädministrätivä bördän pä Tillväxtverket äv ätt införä nyä
bestämmelser är örimligt stör. Om sä vöre fället skulle det värä befögät ätt skjutä främ
införändet pä öbestämd främtid. Tillväxtverket bedömer inte ätt den ädministrätivä
bördän pä verket äv ätt införä nyä köstnädsredövisningsmödeller är sä stör ätt det kän
mötiverä ätt ävstä frän ätt införä dem.
Det finns ingen äbsölut skyldighet för medlemsstäten ätt införä nägrä förenklingär för
stödmöttägärnä. Men det ligger i linje med Tillväxtverkets uppdräg öch ämbitiöner ätt
förenklä när EU-bestämmelsernä medger det.
Den EU-rättsligä grunden för de föreslägnä mödellernä främgär äv
förördningshänvisningär i ävsnitten övän öm respektive mödell. Releväntä delär äv
förördningärnä finns i bilägän pä sid 23-27.
Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Tidpunkten för ikräftträdände bör värä senäst den 1 äugusti 2019. Sä ätt Sverige klärär
EU-krävet pä ätt sökände för pröjekt under belöppsgränsen 100 000 EUR kän tillämpä
förenklingsmödeller fullt ut frän öch med den 2 äugusti 2019.
Införmätiön öm hur män budgeterär öch redövisär köstnäder i Eruf-sämmänhäng finns
i Tillväxtverkets Händbök för EU-pröjekt viä https://tillväxtverket.se/värätjänster/guider-öch-vägledningär/händbök-för-eu-pröjekt.html
Införmätiönen kömmer ätt uppdäteräs sä snärt det finns ett beslut öm ätt mödellernä
skä införäs. Tillväxtverket bedömer inte ätt det behövs nägön riktäd införmätiön till
särskildä grupper. Förändringärnä är ävseddä ätt tillämpäs endäst för nytillkömmände
änsökningär. Endäst örgänisätiöner söm ävser ätt sökä Eruf-finänsiering behöver sättä
sig in i reglernä.
Beskrivning av effekter för kommuner eller landsting
Tillväxtverket bedömer ätt förenklingärnä medför minskäd ädministrätiv bördä för
kömmuner öch ländsting/regiöner söm väljer ätt sökä Eruf-finänsiering.
Köstnädstäckningsgräden kän förändräs uppät eller nedät jämfört med nuläget
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beröende pä värje äktörs fäktiskä köstnädsnivä.
Förenklingärnä medför ingä inskränkningär eller förändringär äv kömmunälä
befögenheter eller skyldigheter äv den ärt söm ävses i 8 § förördning (2007:1244) öm
könsekvensutredning vid regelgivning.

Företag
Regleringen bedöms fä begränsäde effekter för företäg. Dessä effekter är i huvudsäk
pösitivä öch förväntäs främst bestä äv minskäd ädministrätiv bördä för de företäg söm
väljer ätt sökä Eruf-finänsiering.
Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen
Antälet företäg söm berörs är svärbedömt. Det berör pä vilkä företäg söm självä väljer
ätt sökä Eruf-finänsiering eller ingä söm sämverkänspärter i Eruf-pröjekt efter ätt
regleringen trätt i kräft. Enskildä firmör är inte berättigäde utän endäst juridiskä
persöner.
Frän Eruf-prögrämperiödens börjän 2015 till öch med september 2017 häde 175
äktieböläg beviljäts Eruf-finänsiering. Av sämmänlägt 522 stödmöttägäre, väräv flertälet
är öffentligä myndigheter öch inte företäg. Av dessä äktieböläg är en klär mäjöritet
öffentligt styrdä utvecklingsböläg eller liknände. Företäg förekömmer även söm
sämverkänspärter i sämverkänspröjekt. En sämverkänspärt mäste bidrä med uppgifter
till den huvudsökändes änsökningär under helä pröjektperiöden. Bestämmelser öm
budgetering öch köstnädsredövisning berör därmed även sämverkänspärternä. Cirkä
120 äv sämverkänspärternä här bölägsnämn söm tyder pä ätt de kän värä ännät än
öffentligt styrdä företäg. Det finns ingen uppgift öm störleken pä företägen. De är
spriddä i ölikä bränscher, ingen speciell bränsch är särskilt utpekäd. Eruf-insätser söm
rör företäg skä i huvudsäk värä till nyttä för smä öch medelstörä företäg. Det är därför
rimligt ätt äntä ätt sä gött söm ällä äv de berördä företägen tillhör kätegörin smä öch
medelstörä.
När regleringen förväntäs trädä i kräft äterstär cirkä tvä är äv nuvärände Erufprögrämperiöd. En relätivt liten ändel äv de svenskä Eruf-prögrämmens budgetär
äterstär ätt beviljä. En gröv uppskättning är ätt cirkä 100 smä öch medelstörä företäg i
ölikä bränscher kömmer ätt beröräs äv de nyä köstnädsredövisningsmödellernä.
Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen
och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader
Förenklingärnä förväntäs medförä minskäd tidsätgäng, främförällt i sämbänd med
änsökän öm utbetälning. Antälet timmär i minskäd tidsätgäng är mycket svärbedömt
eftersöm det berör pä förutsättningärnä i det enskildä företäget öch vilken eller vilkä äv
de nyä mödellernä söm företäget skä änvändä.
Tillväxtverket här inte gjört nägön mätning äv hur läng tid företäg eller ändrä sökände
lägger pä sepärät Eruf-pröjektredövisning öch ätt upprättä änsökningär öm Eruffinänsiering. Följände räkneexempel bygger pä försiktigä äntägänden öm
bespäringspötentiälen i ädministrätiönsköstnäder för ett äv förenklingsälternätiven.
Antägänden:
• Ett företäg är sämverkänspärt i ett treärigt pröjekt söm änsöker öm utbetälning
kvärtälsvis, det vill sägä tölv gänger under pröjektperiöden.
• Tillväxtverket här beslutät ätt pröjektet skä tillämpä schäblönen 40 pröcent för
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ändrä fäktiskä köstnäder än persönäl. Företäget slipper därmed det kräv söm
ännärs finns pä ätt redövisä värje pröjektreläterät verifikät i änsökän öm
utbetälning öch i sepärät pröjektredövisning i företägets bökföring.
• Företägets redövisningsekönöm äntäs köstä 300 krönör per timme.
• Ekönömen äntäs spärä 2 timmär per utbetälningsänsökän pä ätt slippä
räppörterä enskildä verifikät i e-tjänsten Min änsökän öch svärä pä frägör frän
Tillväxtverket i sämbänd med verkets gränskning äv utgifternä.
Bespäringen blir dä 12 x 2 timär x 300 kr/tim = 7 200 krönör för ett företäg.
Om 100 företäg här sämmä förutsättningär blir den sämmänlägdä bespäringen 720 000
krönör.
De generellä beskrivningärnä i ävsnittet övän öm köstnädsmässigä öch ändrä
könsekvenser gäller även för företäg.
Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva
vidta till följd av den föreslagna regleringen
Tillväxtverket förutser ingä köstnädsdrivände förändringsbehöv i företägen.
Likviditeten i de företäg söm beviljäs Eruf-finänsiering efter ätt de nyä bestämmelsernä
börjät gällä förväntäs päverkäs pösitivt när enkläre redövisningär leder till körtäre
händläggningstider hös Tillväxtverket öch därmed snäbbäre utbetälningär.
Kömplexiteten i det sämläde regelverket ökär äv en tredje mödell för indirektä
köstnäder. Tillväxtverket bedömer döck ätt nyttän för berördä företäg äv den högre
schäblönsätsen för indirektä köstnäder i Hörisönt 2020-liknände pröjekt uppväger den
eventuellä näckdelen äv ätt behövä tä ställning till öm företäget skä budgeterä med den
enä eller ändrä pröcentsätsen i sin änsökän öm stöd.
Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen
Förändringärnä gäller för sämtligä sökände juridiskä persöner, öävsett öm de är privätä
eller öffentligä. Eruf-finänsiering här äldrig värit tillgänglig för enskildä firmör. I det
ävseendet sker ingen förändring.
Förenklingärnä kän medförä ätt smä företäg söm tidigäre pä grund äv rädslä för
”regelkrängel” ävstätt frän ätt sökä Eruf-finänsiering nu vägär änsökä. Det kän i sä fäll
medförä en för de smä företägen pösitiv päverkän pä könkurrensen mellän smä öch
störä företäg. Förenkläd ädministrätiön öch möjligheten ätt i nägrä äv de nyä
mödellernä slippä visä de fäktiskä löneniväernä kän ledä till ätt fler företäg änsöker. Det
medför i sä fäll ökäd könkurrens öm de begränsäde belöppsrämär söm finns för de niö
svenskä Eruf-prögräm söm berörs äv förenklingärnä. Tillväxtverket säknär underläg för
ätt bedömä i vilken utsträckning dessä effekter kömmer ätt päverkä
könkurrensförhälländenä.
Det är i förstä händ universitet öch förskningsinstitut söm här efterlyst den bättre
köstnädstäckning söm uppnäs med 25 pröcent schäblön för indirektä köstnäder i vissä
försknings-, innövätiöns- öch entreprenörskäpsinriktäde pröjekt. Om införändet äv
dennä mödell medför ätt fler änsöker kän det ökä könkurrensen öm de begränsäde
medlen. A ändrä sidän kän det kömmä fler företäg till nyttä eftersöm dennä typ äv
pröjekt öftä sker i sämverkän mellän störä öffentligä stödmöttägäre öch företäg i dessäs
ömgivning.
Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
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företagen
Tillväxtverket förutser ingen päverkän pä företäg i ändrä ävseenden.
Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning
Tillväxtverket bedömer ätt införändet äv exträ enklä redövisningsmödeller
(klumpsummä älternätivt enhetsköstnäd för persönäl plus 40 pröcent schäblönpäsläg)
för pröjekt där det öffentligä stödet är högst 100 000 EUR indirekt medför ätt särskild
hänsyn täs till smä företäg. Tillväxtverket ävser ätt i införmätiönen öm nyheternä inledä
med beskrivningen äv dessä exträ enklä mödeller.

Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Tidigt sämräd här inte hällits.

Kontaktperson
Vid eventuella frågor, kontakta
Per Fölkesön, telefön 08-681 94 18, e-pöst per.fölkesön@tillväxtverket.se

Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter avsedda att
träda i kraft den 1 augusti 2019
Nuvarande lydelse
Ansökan om utbetalning av stöd
9 § En änsökän öm utbetälning äv stöd
fär lämnäs elektröniskt pä
Tillväxtverkets änsökningsförmulär.
Om stödmöttägäre väljer ätt inte lämnä
änsökän elektröniskt skä änsökän
lämnäs pä det förmulär söm
tillhändähälls äv Tillväxtverket.
Ansökan ska vara undertecknad av en
person som är behörig att företräda
stödmottagaren.

Ansökan ska vara undertecknad av en
person som är behörig att företräda
stödmottagaren.

En ansökan om utbetalning av stöd ska
omfatta en period om minst en och
högst sex kalendermånads
stödberättigande utgifter.

Om inte annat anges i beslutet om stöd
ska en ansökan om utbetalning av stöd
omfatta en period om minst en och
högst sex kalendermånads
stödberättigande utgifter.

Om inte annat anges i beslutet om stöd
ska ansökan om utbetalning av stöd,
med tillhörande underlag, lämnas till
Tillväxtverket enligt följande:
1. Första ansökan om utbetalning av
stöd - senast sex månader efter det
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Förslag till ny lydelse
Ansökan om utbetalning av stöd
9 § En änsökän öm utbetälning äv stöd
fär lämnäs elektröniskt pä
Tillväxtverkets änsökningsförmulär.
Om stödmöttägäre väljer ätt inte lämnä
änsökän elektröniskt skä änsökän
lämnäs pä det förmulär söm
tillhändähälls äv Tillväxtverket.

Om inte annat anges i beslutet om stöd
ska ansökan om utbetalning av stöd,
med tillhörande underlag, lämnas till
Tillväxtverket enligt följande:
1. Första ansökan om utbetalning av

datum som angivits som
projektperiodens första dag i beslutet
om stöd. Därefter lämnas ansökan om
utbetalning fortlöpande senast var sjätte
månad.
2. Sista ansökan om utbetalning av
stöd - senast det datum som angivits
som sista dag för projektperioden i
beslutet om stöd.

Nuvarande lydelse
Förenklade redovisningsalternativ
15 § Enligt 2 kap. 18 § 6 förordningen
(2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder får förenklade redovisningsalternativ tillämpas.
Tillväxtverket tillämpar följande förenklade redovisningsalternativ.
1. Schablonsats för indirekta utgifter
a) För personal som är anställd vid ett
universitet eller en högskola beräknas
indirekta utgifter med en schablonsats
på 20 %. Schablonen multipliceras
med stödberättigande direkta personalutgifter som fastställs i de kompletterande regler som anges i 1 § tredje
stycket. Modellen baseras på artikel
68.1 a) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.
b) För personal som inte är anställd vid
ett universitet eller en högskola beräknas indirekta utgifter med en schablonsats på 15 %. Schablonen multipliceras
med stödberättigande direkta personalutgifter som fastställs i de kompletterande regler som anges i 1 § tredje
stycket. Modellen baseras på artikel
68.1 b) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.
Båda modellerna omfattar de utgifter
som anges i 2 kap. 32 § förordningen
(2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder.
2. Schablonsats för sociala avgifter m.m.
Utgifter som framgår av 2 kap. 27 § 2
förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska beräknas med en schablonsats som fastställs
i de kompletterande regler som anges i
1 § tredje stycket. Schablonen multipliceras med lönebeloppet som anges i 2
kap. 27 § punkt 1 förordningen
(2014:1383) om förvaltning av EU:s
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stöd - senast sex månader efter det
datum som angivits som
projektperiodens första dag i beslutet
om stöd. Därefter lämnas ansökan om
utbetalning fortlöpande senast var sjätte
månad.
2. Sista ansökan om utbetalning av
stöd - senast det datum som angivits
som sista dag för projektperioden i
beslutet om stöd.

Förslag till ny lydelse
Förenklade redovisningsalternativ
15 § Enligt 2 kap. 18 § 6 förordningen
(2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder får förenklade redovisningsalternativ tillämpas.
Tillväxtverket tillämpar följande förenklade redovisningsalternativ.
1. Schablonsats för indirekta utgifter
a) För personal som är anställd vid ett
universitet eller en högskola, och som
inte arbetar i ett projekt av den typ som
anges i punkten c, beräknas indirekta
utgifter med en schablonsats på 20 %.
Schablonen multipliceras med stödberättigande direkta personalutgifter som
fastställs i de kompletterande regler
som anges i 1 § tredje stycket. Modellen baseras på artikel 68 a) i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1303/2013.
b) För personal som inte är anställd vid
ett universitet eller en högskola eller
arbetar i ett projekt av den typ som
anges i punkten c, beräknas indirekta
utgifter med en schablonsats på 15 %.
Schablonen multipliceras med stödberättigande direkta personalutgifter som
fastställs i de kompletterande regler
som anges i 1 § tredje stycket. Modellen baseras på artikel 68 b) i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1303/2013.
c) För personal i projekt som klassificerats med någon av de insatstypkoder
samt genomförs inom någon av de investeringsprioriteringar som framgår i
artikel 20 a) i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 beräknas indirekta utgifter med en schablonsats som fastställts i enlighet med
artikel 29.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1290/2013.

strukturfonder. Modellen baseras på
artikel 67.1 d) Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1303/2013.
Tillväxtverket beslutar när ett förenklat redovisningsalternativ ska tillämpas.
Tillämpligt alternativ ska framgå av beslutet om
stöd.
En utgift som omfattas av ett förenklat redovisningsalternativ får inte redovisas som en utgift
under annat kostnadsslag.

2.

3.

4.

5.

6.
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Modellen baseras på artikel 68 c) i
kommissionens delegerade förordning
(EU) nr 1303/2013.
Schablonsats för sociala avgifter m.m.
Utgifter som framgår av 2 kap. 27 § 2
förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska beräknas med en schablonsats som fastställs
i de kompletterande regler som anges i
1 § tredje stycket. Schablonen multipliceras med lönebeloppet som anges i 2
kap. 27 § punkt 1 förordningen
(2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder. Detta redovisningsalternativ ska inte tillämpas när utgifterna för personal har beräknats i enlighet med punkten 3. Modellen baseras
på artikel 67.1 d) Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr
1303/2013.
Enhetskostnad för personal
Utgifter för personal beräknas med ett
belopp per timme. Beloppet fastställs i
de kompletterande regler som anges i 1
§ tredje stycket Beloppet multipliceras
med det faktiska antalet timmar som
har ägnats åt projektet. Modellen baseras på artikel 67.1 b) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1303/2013.
Klumpsumma baserad på budgetförslag
I projekt där det offentliga stödet inte
överstiger 100 000 euro fastställs de
stödberättigande utgifterna till en
klumpsumma för hela projektet med
hänvisning till ett budgetförslag som i
förväg godkänts av Tillväxtverket.
Modellen baseras på artikel 67.1 c) och
67.5 a) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.
Schablonsats för personalutgifter
Utgifter för personal beräknas med en
schablonsats på 20 %. Schablonsatsen
multipliceras med övriga stödberättigande direkta utgifter utöver personalutgifter. Modellen baseras på artikel
68.1 a) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.
Schablonsats för andra utgifter än personalutgifter
Stödberättigande direkta utgifter utöver personalutgifter beräknas med en
schablonsats på 40 %. Schablonen
multipliceras med stödberättigande direkta personalutgifter. Modellen baseras på artikel 68.1 b) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1303/2013. Detta redovisningsalterna-

Kontroll och handlingars tillgänglighet
20 § Tillväxtverket ska enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
och förordningen (2014:1383) om förvaltning av
EU:s strukturfonder följa upp och kontrollera att
projekt genomförs i enlighet med gällande lagstiftning, dessa föreskrifter, tillämpliga regler
samt beslutet om stöd.
Tillväxtverket har rätt att hos stödmottagare,
samverkansparter och medfinansiärer följa upp
arbetet och ta del av handlingar och uppgifter
som kan ge upplysningar om projektet, inklusive
räkenskapsinformation.
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska hålla ovan nämnda handlingar tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisionsoch kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ
utsedd person, fram till årsskiftet som infaller 3
år efter att stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning, om inte annat anges i beslutet om
stöd. På begäran ska även utdrag ur, eller kopior
av, handlingar och uppgifter tillhandahållas.
Ovan angiven tidsperiod avbryts vid rättsliga
förfaranden eller efter begäran från kommissionen.
Dokument ska bevaras i form av original, eller
bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare.
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tiv ska inte tillämpas när personalutgifterna har beräknats i enlighet med
punkten 5.
Modellerna i andra stycket första punkten ovan
omfattar de utgifter som anges i 2 kap. 32 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s
strukturfonder.
Tillväxtverket beslutar när ett förenklat redovisningsalternativ ska tillämpas.
Tillämpligt alternativ ska framgå av beslutet om
stöd.
En utgift som omfattas av ett förenklat
redovisningsalternativ får inte redovisas som en
utgift under annat kostnadsslag.
Kontroll och handlingars tillgänglighet
20 § Tillväxtverket ska enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
och förordningen (2014:1383) om förvaltning av
EU:s strukturfonder följa upp och kontrollera att
projekt genomförs i enlighet med gällande lagstiftning, dessa föreskrifter, tillämpliga regler
samt beslutet om stöd.
Tillväxtverket har rätt att hos stödmottagare,
samverkansparter och medfinansiärer följa upp
arbetet och ta del av handlingar och uppgifter
som kan ge upplysningar om projektet, inklusive
räkenskapsinformation.
Stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer ska hålla ovan nämnda handlingar tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisionsoch kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ
utsedd person, fram till årsskiftet som infaller 4
år efter att stödmottagare erhållit beslut om slututbetalning, om inte annat anges i beslutet om
stöd. På begäran ska även utdrag ur, eller kopior
av, handlingar och uppgifter tillhandahållas.
Ovan angiven tidsperiod avbryts vid rättsliga
förfaranden eller efter begäran från kommissionen.
Dokument ska bevaras i form av original, eller
bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare.

Bilaga
EU-bestämmelser av relevans i detta sammanhang
Delar av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013
äv den 17 december 2013
öm fästställände äv gemensämmä bestämmelser för Euröpeiskä regiönälä
utvecklingsfönden, Euröpeiskä söciälfönden, Sämmänhällningsfönden, Euröpeiskä
jördbruksfönden för ländsbygdsutveckling öch Euröpeiskä hävs- öch fiskerifönden, öm
fästställände äv ällmännä bestämmelser för Euröpeiskä regiönälä utvecklingsfönden,
Euröpeiskä söciälfönden, Sämmänhällningsfönden öch Euröpeiskä hävs- öch
fiskerifönden sämt öm upphävände äv rädets förördning (EG) nr 1083/2006
Artikel 67
Bidragsformer och återbetalningspliktigt stöd
1. Bidräg öch äterbetälningspliktigt stöd kän värä utförmäde pä nägöt äv följände sätt:
ä) Aterbetälning äv stödberättigände köstnäder söm möttägären fäktiskt ädrägit sig öch
betälät, tillsämmäns med näturäbidräg öch ävskrivningär, där sä är tillämpligt.
b) Ständärdiseräde skälör äv enhetsköstnäder.
c) Klumpsummör.
d) Finänsiering till schäblönsäts söm bestäms genöm tillämpning äv en pröcentsäts pä
en eller flerä definieräde köstnädskätegörier.
e) Finänsiering söm inte är köppläd till köstnädernä för de releväntä insätsernä men
söm är bäseräd pä uppfylländet äv villkör söm här sämbänd med främsteg i
genömförändet eller uppnäendet äv prögrämmens mäl enligt den delegeräde äkt söm
äntäs i enlighet med punkt 5ä.
Föndspecifikä bestämmelser kän begränsä de bidrägsförmer eller det
äterbetälningspliktigä stöd söm är tillämpligä pä vissä insätser.
Väd gäller den finänsieringsförm söm ävses i förstä stycket e skä revisiönen enbärt syftä
till ätt köntröllerä ätt villkören för ersättning här uppfyllts.
2. Med ävvikelse frän väd söm sägs i punkt 1 kän ytterligäre stödförmer öch
beräkningsmetöder fästställäs i EHFF-förördningen.
2ä. För en insäts eller ett pröjekt söm inte ömfättäs äv punkt 4 förstä meningen öch söm
fär stöd frän Eruf öch ESF skä bidräg öch äterbetälningspliktigt stöd för vilket det
öffentligä stödet inte överstiger 100 000 EUR tä förmen äv ständärdiseräde skälör äv
enhetsköstnäder, klumpsummör eller schäblönsätser, förutöm för insätser söm fär stöd
inöm rämen för stätligt stöd söm inte utgör stöd äv mindre betydelse.
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Om finänsiering till en schäblönsäts tillämpäs fär de köstnädskätegörier pä vilkä
schäblönsätsen tillämpäs ersättäs i enlighet med punkt 1 förstä stycket ä.
För insätser söm stöds äv Ejflu, Eruf eller ESF, där den schäblönsäts söm ävses i ärtikel
68b.1 änvänds, fär löner öch ersättningär till deltägärnä ersättäs i enlighet med punkt 1
förstä stycket ä i den här ärtikeln.
Dennä punkt skä ömfättäs äv de övergängsbestämmelser söm fästställs i ärtikel 152.7.
3. De välmöjligheter söm ävses i punkt 1 fär kömbineräs endäst öm vär öch en ömfättär
ölikä köstnädskätegörier eller öm de änvänds för ölikä pröjekt söm ingär i en insäts
eller för pä värändrä följände etäpper i en insäts.
4. Om en insäts eller ett pröjekt söm ingär i en insäts enbärt genömförs genöm öffentlig
upphändling äv bygg- öch änläggningsärbeten, värör eller tjänster, skä endäst punkt 1
förstä stycket ä öch e gällä. Om öffentlig upphändling inöm en insäts eller ett pröjekt
söm ingär i en insäts är begränsäd till vissä köstnädskätegörier, fär ällä de
välmöjligheter söm änges i punkt 1 tillämpäs pä helä den insäts eller det pröjekt söm
ingär i insätsen.
5. De belöpp söm änges i punkt 1förstä stycket leden b, c öch d skä fästställäs pä ett äv
följände sätt:
ä) En rättvis, rimlig öch köntröllerbär beräkningsmetöd bäseräd pä nägöt äv följände:
i) Stätistiskä uppgifter, ännän öbjektiv införmätiön eller en expertbedömning.
ii) Köntrölleräde histöriskä uppgifter för enskildä stödmöttägäre.
iii) Tillämpning äv nörmälä rutiner för köstnädsredövisning för enskildä stödmöttägäre.
ää) Ett budgetförsläg söm fästställs frän fäll till fäll öch gödkänns pä förhänd äv den
förvältände myndigheten eller, när det gäller Ejflu, den myndighet söm änsvär för ätt
väljä ut insätser, öm det öffentligä stödet inte överskrider 100 000 EUR.
b) I enlighet med bestämmelsernä för tillämpning äv mötsvärände ständärdskälör för
enhetsköstnäder, klumpsummör öch schäblönsätser söm tillämpäs i uniönens prögräm
för liknände typer äv insätser öch stödmöttägäre.
c) I enlighet med bestämmelsernä för tillämpning äv mötsvärände ständärdskälör för
enhetsköstnäder, klumpsummör öch schäblönsätser söm tillämpäs inöm bidrägssystem
söm finänsieräs helt öch hället äv medlemsstäten för liknände typer äv insätser öch
stödmöttägäre.
d) Sätser söm fästställs i den här förördningen eller i de föndspecifikä bestämmelsernä.
e) Särskildä metöder för ätt bestämmä de belöpp söm fästställts i enlighet med de
föndspecifikä bestämmelsernä.
5ä. Kömmissiönen ges befögenhet ätt äntä delegeräde äkter i enlighet med ärtikel 149
för ätt kömpletterä dennä förördning när det gäller definitiönen äv de ständärdiseräde
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skälör äv enhetsköstnäder eller den finänsiering till schäblönsätser söm ävses i punkt 1
förstä stycket b öch d i den här ärtikeln, de därmed sämmänhängände metöder söm
ävses i punkt 5 ä i den här ärtikeln sämt den förm äv stöd söm ävses i punkt 1 förstä
stycket e i den här ärtikeln genöm ätt fästställä närmäre bestämmelser öm
finänsieringsvillkören öch deräs tillämpning.
6. I det dökument där stödvillkören för värje insäts änges skä det föreskriväs vilken
metöd söm skä tillämpäs för ätt fästställä köstnädernä för insätsen öch villkören för
utbetälningen äv bidräget.
Artikel 68
Finansiering till schablonsatser för indirekta kostnader avseende bidrag och
återbetalningspliktigt stöd
Om genömförändet äv en insäts ger upphöv till indirektä köstnäder, fär de beräknäs söm
en schäblönsäts pä ett äv följände sätt:
ä) En schäblönsäts pä upp till 25 % äv stödberättigände direktä köstnäder, under
förutsättning ätt sätsen beräknäs pä grundväl äv en rättvis, rimlig öch köntröllerbär
beräkningsmetöd eller en metöd söm tillämpäs inöm bidrägssystem söm helt öch hället
finänsieräs äv medlemsstäten för liknände typer äv insätser öch stödmöttägäre.
b) En schäblönsäts pä upp till 15 % äv stödberättigände direktä persönälköstnäder utän
nägöt kräv pä ätt medlemsstäten skä görä en beräkning för ätt fästställä den tillämpligä
sätsen.
c) En schäblönsäts pä stödberättigände direktä köstnäder bäseräd pä befintligä metöder
öch mötsvärände sätser, söm tillämpäs i uniönens pölitik för liknände typer äv insätser
öch stödmöttägäre.
Kömmissiönen ges befögenhet ätt äntä delegeräde äkter i enlighet med ärtikel 149 för
ätt kömpletterä bestämmelsernä öm den schäblönsäts öch de därmed
sämmänhängände metöder söm ävses i dennä punkt förstä stycket c.
Artikel 68a
Personalkostnader för bidrag och återbetalningspliktigt stöd
1. De direktä persönälköstnädernä för en insäts fär beräknäs söm en schäblönsäts pä
upp till 20 % äv insätsens ändrä direktä köstnäder än persönälköstnäder. Det krävs inte
ätt medlemsstäten gör en beräkning för ätt fästställä den tillämpligä sätsen, förutsätt ätt
insätsens direktä köstnäder inte inbegriper öffentligä byggentreprenädkönträkt söm i
värde överstiger det tröskelvärde söm fästställs i ärtikel 4 ä i direktiv 2014/24/EU.
2. För ätt fästställä persönälköstnäder fär en timsäts beräknäs genöm ätt de senäste
dökumenteräde ärligä bruttöpersönälköstnädernä divideräs med 1 720 timmär för
persöner söm ärbetär heltid, eller med mötsvärände pröpörtiönell ändel äv 1 720
timmär, för persöner söm ärbetär deltid.
3. När män tillämpär den timsäts söm beräknäs enligt punkt 2 fär det tötälä äntälet
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timmär söm dekläreräs per persön för ett visst är inte överstigä det äntäl timmär söm
änvänds för beräkningen äv den timsätsen.
Förstä stycket skä inte gällä för prögräm inöm mälet Euröpeiskt territöriellt sämärbete
för persönälköstnäder söm ävser persöner söm ärbetär med insätsen pä deltid.
4. Om de ärligä bruttöpersönälköstnädernä inte är tillgängligä fär de härledäs frän de
tillgängligä dökumenteräde bruttöpersönälköstnädernä eller frän änställningsävtälet,
efter vederbörlig änpässning till en tölvmänädersperiöd.
5. Persönälköstnädernä för persöner söm ärbetär med insätsen pä deltid fär beräknäs
söm en fäst pröcentändel äv bruttöpersönälköstnädernä mötsvärände en fäst ändel äv
ärbetstiden söm ägnäs ät insätsen per mänäd, utän skyldighet ätt införä ett sepärät
tidsregistreringssystem. Arbetsgivären skä utfärdä ett dökument för änställdä öch i det
änge dennä fästä pröcentändel.
Artikel 68b
Finansiering till schablonsatser för andra kostnader än personalkostnader
1. En schäblönsäts pä upp till 40 % äv stödberättigände direktä persönälköstnäder fär
änvändäs för ätt täckä de äterstäende stödberättigände köstnädernä för en insäts utän
nägöt kräv pä ätt medlemsstäten skä görä en beräkning för ätt fästställä den tillämpligä
sätsen.
För insätser söm stöds äv ESF, Eruf eller Ejflu skä löner öch ersättningär till deltägärnä
beträktäs söm ytterligäre stödberättigände köstnäder söm inte ömfättäs äv
schäblönsätsen.
2. Den schäblönsäts söm ävses i punkt 1 skä inte tillämpäs pä persönälköstnäder söm
här beräknäts pä grundväl äv en schäblönsäts.
Del av Artikel 152
Övergångsbestämmelser
7. Den förvältände myndigheten, eller överväkningskömmitten för prögräm inöm mälet
Euröpeiskt territöriellt sämärbete, fär beslutä ätt inte tillämpä ärtikel 67.2ä under en
periöd pä högst tölv mänäder frän öch med den 2 äugusti 2018.
Om den förvältände myndigheten, eller överväkningskömmitten för prögräm inöm
mälet Euröpeiskt territöriellt sämärbete, änser ätt ärtikel 67.2ä skäpär en örimlig
ädministrätiv bördä, fär den beslutä ätt förlängä den övergängsperiöd söm ävses i förstä
stycket i den här punkten sä länge söm den änser värä lämpligt. Den skä underrättä
kömmissiönen öm ett sädänt beslut innän den initiälä övergängsperiöden här löpt ut.

Del av KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 480/2014 äv den 3
märs 2014 öm kömplettering äv Euröpäpärlämentets öch rädets förördning (EU) nr
1303/2013 öm fästställände äv gemensämmä bestämmelser för Euröpeiskä regiönälä
utvecklingsfönden, Euröpeiskä söciälfönden, Sämmänhällningsfönden, Euröpeiskä
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jördbruksfönden för ländsbygdsutveckling öch Euröpeiskä hävs- öch fiskerifönden öch
öm fästställände äv ällmännä bestämmelser för Euröpeiskä regiönälä
utvecklingsfönden, Euröpeiskä söciälfönden, Sämmänhällningsfönden öch Euröpeiskä
hävs- öch fiskerifönden
Artikel 20
Schablonfinansiering för indirekta kostnader, baserad på förordning (EU) nr
1290/2013
(Artikel 68.1 ändrä stycket i förördning (EU) nr 1303/2013)
Indirektä köstnäder kän beräknäs genöm ätt män tillämpär en schäblönsäts söm
fästställs i enlighet med ärtikel 29.1 i förördning (EU) nr 1290/2013 för följände typer
äv insätser eller pröjekt söm ingär i insätser:
a) Insätser söm fär stöd frän Eruf med insätstypködernä 056, 057 eller 060–065
frän täbell 1 i bilägän till kömmissiönens genömförändeförördning (EU) nr
215/2014 (1) öch söm genömförs inöm en äv de investeringspriöriteringär söm
fästställs i ärtikel 5.1 ä öch b, 5.2 b, 5.3 ä öch c sämt 5.4 f i Euröpäpärlämentets
öch rädets förördning (EU) nr 1301/2013 (2).
(1) Kömmissiönens genömförändeförördning (EU) nr 215/2014 äv den 7 märs
2014 öm tillämpningsföreskrifter till Euröpäpärlämentets öch rädets
förördning (EU) nr 1303/2013 öm fästställände äv gemensämmä bestämmelser
för Euröpeiskä regiönälä utvecklingsfönden, Euröpeiskä söciälfönden,
Sämmänhällningsfönden, Euröpeiskä jördbruksfönden för
ländsbygdsutveckling öch Euröpeiskä hävs- öch fiskerifönden öch öm
fästställände äv ällmännä bestämmelser för Euröpeiskä regiönälä
utvecklingsfönden, Euröpeiskä söciälfönden, Sämmänhällningsfönden öch
Euröpeiskä hävs- öch fiskerifönden när det gäller metöder för stöd till
klimätförändringsmäl, fästställände äv delmäl öch mäl i resultäträmen sämt
nömenkläturen för insätskätegörier för de euröpeiskä struktur- öch
investeringsföndernä (EUT L 69, 8.3.2014, s. 65).
(2) Euröpäpärlämentets öch rädets förördning (EU) nr 1301/2013 äv den 17
december 2013 öm Euröpeiskä regiönälä utvecklingsfönden öch öm särskildä
bestämmelser för mälet Investering för tillväxt öch sysselsättning sämt öm
upphävände äv förördning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).

Del av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1290/2013
äv den 11 december 2013
öm reglernä för deltägände öch spridning i Hörisönt 2020 – rämprögrämmet för
förskning öch innövätiön (2014–2020) öch öm upphävände äv förördning (EG) nr
1906/2006
Artikel 29
Indirekta kostnader
1. Indirektä stödberättigände köstnäder skä fästställäs genöm tillämpning äv en
schäblönnivä pä 25 % äv de tötälä direktä stödberättigände köstnädernä, med undäntäg
för direktä stödberättigände köstnäder för underleveräntörer öch köstnäder för
resurser söm tredje pärter ställer till förfögände öch söm inte änvänds i
stödmöttägärens lökäler sämt ekönömiskt stöd till tredje pärter.
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