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Målsättning utbildning

• Kännedom om gemensamma regler för ekonomi i 
ansökningar och projektdrift

• Kunskap om regler för olika kostnadslag, godkända 
kostnader och beräkningsmetoder
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Agenda 

13:00 Ekonomi i budgetering och projekt
Processer och aktörer
Gemensamma regler och godkända kostnader

14:30 Paus - Fika

14:50 Regler för olika kostnadsslag
Personal, Externa kostnader, m.m.

16:00 Avslutning
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Ekonomi i EU-projekt
Övergripande process från ide till slutrapport
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Idé Projektutveckling Ansökan Projekt

Processen från idé till avslutat projekt
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• Uppföljning
• Styrning
• Rapportering och 

redovisning

• Resursbedömning
• Resursfördelning
• Budgetering

Idé

Projektutveckling Ansökan Projekt

Processen från idé till avslutat projekt

1. Aktörer
2. Dokument
3. Gemensamma bestämmelser och principer
4. Regler och metoder för godkända 

kostnader

Ansökningsprocessen Projektdrift

Utlysning
Partnersök

Godkännande
Eventuellt förhandling

Avslut
Godkänd slutrapport
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Huvudaktörer i 
EU-projekt

Ansvar och roller
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Förvaltande myndighet

Projektägare

Partner

Kontrollerande 
myndighet

Övriga intressenter

Strategiägare

Styrkommitté

Partnerskap

PartnerPartner
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Förvaltande myndighet

Projektägare

Partner Partner Partner

Fördelning av pengar och uppdrag
Godkänner rapportering
Säkerställer att regler följs
Mäter projektet mot ansökan

Redovisning av ekonomi 
och aktiviteter
Koordinering

Ansökan
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• En detaljerad projektplanering som motsvarar det som 
efterfrågas i utlysningen. 

• Besvarar frågor som: 

• Vilka är med i projektet?

• Vilka resurser behövs?

• Hur fördelas budgeten?

• Tidsplanering?

Ansökan
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Ansökan

• Ett förslag på hur man ska lösa ett problem som 
programmet definierat som prioriterat.

• Ramarna för projektarbetet

• Projektets leverans jämförs med ansökan i projektdriften

• Försäljningsdokument

• Tas fram under tidspress och med flera olika överväganden
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Förvaltande myndighet

Projektägare

Partner Partner Partner
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Generella principer
och tumregler
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Gemensamma principer för alla program

Regler med koppling till kostnader och 
rapportering
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Gemensamma principer för alla program

Medfinansiering

Retroaktivitet

Dubbelfinansiering

Utan vinstsyfte
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RetroaktivitetDubbelfinansieringUtan vinstsyfte

Gemensamma principer för alla program

Medfinansiering

• Projektets kostnader kan inte helt täckas av bidrag från EU.

• Ska tas upp i projektbudgeten

• Kan vara egna eller andras resurser i form av t.ex arbetad tid i 
kontanter eller i form av andra icke-finansiella resurser

• Kan också vara i form av en intäkt genererad av projektet
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Utan vinstsyfteMedfinansieringRetroaktivitetDubbelfinansiering

Gemensamma principer för alla program

• Huvudregel: inte under några omständigheter får samma kostnad 
finansieras två gånger från EU:s budget.

• Informera ansvariga om det skulle finnas risk
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DubbelfinansieringUtan vinstsyfteMedfinansieringRetroaktivitet

Gemensamma principer för alla program

Huvudregel: Kostnader är inte godkända innan Projektbeslut är 
undertecknat. 

• Undantag om vissa förutsättningar är uppfyllda

• Finansiering efter att projektet är avslutat är dock inte möjligt. 

Exempel godkänd retroaktivitet:

Kostnader som uppkommer efter sista
ansökningsdag,

Projektet är godkänt men ”projektavtalet” är
inte underskrivet.
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MedfinansieringRetroaktivitetDubbelfinansieringUtan vinstsyfte

Gemensamma principer för alla program

• EU:s bidrag ska inte generera en vinst varken medvetet eller omedvetet

• Undantag finns dock, t.ex gällande flyktningar, arbetslösa, stöd till icke-
juridiska personer som t.ex praktik samt inom H2020.

• Tillämpas inte på förenklade kostnader (t.ex Klumpsummor, Flat rates 
etc)
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Medfinansiering

Retroaktivitet

Dubbelfinansiering

Utan vinstsyfte

Gemensamma principer för alla program

• Kontrollera i utlysningar

• Stäm av mot projektavtal

• Identifiera eventuella problem 

redan i ansökningsfasen
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Gemensamma principer för alla program

Regler med koppling till kostnader och 
rapportering
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Regler med koppling till kostnader och 
rapportering

Informationsplikt

Tröskelvärden

Projektrelaterat
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Vad innebär informationsplikt?

• Säkerställa att det är tydligt att EU finansierar projektet. 

• Samma ansvar oavsett om man är partner eller Projektägare 
stödmottagare och samverkanspart

• Görs inte detta korrekt är det möjligt att man blir 
återbetalningsskyldig => Icke-godkänd kostnad
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• Bidragens storlek och projektbudget gör att 
projektet får olika krav på sig.

• Tröskelvärden är olika för programmen

• 60 000 € (Low value projects)

Tröskelvärden
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Tröskelvärden – Check-lista

UTVÄRDERING

REVISION

REDOVISNING

UTBETALNINGAR

→ Extern eller intern?
→ Hur stor del av budget?

→ Obligatoriskt?
→ Extern  eller intern?

→ Low value grants
→ Underlag, 

→ Hur många?
→ Förfinansiering
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Projekt definieras av begräsningar

• Tid
→ Inga kostnader utanför beslutad projekttid

• Budget
→ EU-bidraget kan inte bli högre än i ansökan (eller i projektavtalet)

• Personal  
→ Personal är anställd av stödmottagare

• Uppdrag
→ Aktiviteter som inte bidrar till projektmålen är inte stödberättigande
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• 4 gemensamma principer

• Definitionen av projekt

• Informationsplikt

• Tröskelvärden

Sammanfattning

Kontrollfrågor vid 
budgetering och 

rapportering av EU-projekt
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Kostnader
Godkända och inte godkända kostnader
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Tre huvudtyper av kostnader

• Stödberättigande kostnader

• I vissa fall stödberättigande/med villkor

• Inte stödberättigande
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Kostnader som är stödberättigande

1. Har uppkommit för att genomföra projektet, 

2. Är skäliga

3. Uppkommit och betalats under den beslutade projektperioden

4. Är förenliga med unionsrättsliga och nationella bestämmelser, 

5. Uppfyller de villkor som angetts i stödbeslutet, 

6. Kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, 
bokföringsunderlag eller andra handlingar

7. Kostnader måste vara direkt kopplade till projektgenomförandet. 
Inga interna påslag.
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Moms
Moms är en stödberättigande kostnad om ni som stödmottagare saknar 
avdragsrätt för ingående moms på projektets verksamhet. I så fall ska ni 
redovisa era kostnader inklusive moms. Stäm av med ansvarig.

Gåvor
Ska vara kopplade till marknadsföring, kommunikation, reklam, 
information. Max 450 kr. (Glöm inte loggan)

Finns ytterligare exempel kring utbildning för projektpersonal, inventarier 
och inköp av fastigheter

Exempel på stödberättigande kostnader med villkor
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Ej stödberättigande kostnader

Förutom oskäliga utgifter:

1. finansiella utgifter, räntor på skuld

2. böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader, 

3. Valutaförluster – vem bestämmer kursen?

➢ Aktiviteter som ska finansieras i ett annat program

ESF – ERUF eller LIFE – H2020
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Tre huvudtyper av kostnader

• Stödberättigande kostnader 

– Tolkningsram för vad som är OK

• I vissa fall stödberättigande

- Var uppmärksam på villkoren

• Inte stödberättigande 

– Detaljnivå. Gemensamma för många program
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Hur beräknas 
kostnader?

Metoder och modeller i olika EU-program
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Beräkning av stödberättigande kostnader

Fyra beräkningsmodeller

1. Faktiska kostnader (Actual costs)

2. Enhetskostnader (Unit costs) 

3. Klumpsummor (Lump sums)

4. Schablonsats (Flat rate)
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Faktiska kostnader

• I budget: vår bästa bedömning med den nu tillgängliga 
informationen av vad de olika resurserna kostar. 

• I projektdrift: en kostnad som kan motiveras på öret av de 
dokument som visar att kostnaden har uppkommit. 
(Fakturor och övrig dokumentation som kan bevisa 
kostnaden/aktiviteten)

• Kom ihåg: En faktiskt kostnad är inte ett internt pris. 
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Beräkning av stödberättigande kostnader

Fyra beräkningsmodeller

1. Faktiska kostnader (Actual costs)

2. Enhetskostnader (Unit costs) 

3. Klumpsummor (Lump sums)

4. Schablonsats (Flat rate)

Förenklade 
kostnader
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Förenklade kostnader

• Ska minska den administrativa bördan 

• Standardisering mellan olika program

• Undvika vanliga fel i rapportering

• Minskar behovet av att skicka in omfattande 
ekonomiska underlag. 
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Unit costs - Enhetskostnad

• Ersättning för en kostnad/enhet

• Omfattar alla eller vissa specifika kategorier av 
stödberättigande kostnader som på förhand är identifierade 
genom hänvisning till ett belopp per enhet.

• Exempel på ”enheter”
• Timkostnad för personal
• Dagskostnad för personal

• Betalas ut med bevis på ”enheten”
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Klumpsumma – Lump sum

• Klumpsumma/Schablonbelopp

• Ska genom ett övergripande bidrag täcka alla eller specifika 
kategorier av stödberättigade kostnader specificerade på 
förhand med fördefinierade för utbetalning (leverans av 
proudukt). 

• Exempel på kostnader
• Ansökningskostnad, Affärsplan, Workshop

• Utbetalas med bevis genomförd verksamhet/leverans av 
produkt
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Flat rate 

• Schablonsats, procentuell

• Ska täcka specifika kategorier av på förhand 
identifierade stödberättigande kostnader genom 
tillämpning av en procentsats.

• Exempel på användning
• OH/administration/Indirekta kostnader

• Ofta baserat på lönekostnad
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Beräkningsmodeller i olika EU-program

EU-program Faktiska 
kostnader

Enhetskostnad Schablonkostn
ader

Flatrate

ESF Ja Löner inkl. LKP OH

ERUF Ja Lönebikostnad OH

Europa för 
Medborgarna

Nej Nej Ja Nej

Interreg Europa Ja Nej Nej Ja

Erasmus+ Ja Ja Ja Ja

Horizon 2020 Ja Ja Ja Ja
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Sammanfattning

Unit costs

• Personal -
timlön

Lump sum

• Workshop

• Förstudie

• Ansökan

• Endast SME 
Instrument 
H2020

Flat rate

• Indirekta 
kostnader 
(OH)

Faktiska

• Personal

• Externt

• Resor

• Utrustning 
m.m

Stödberättigande kostnader

EU-programmens kostnadsmodeller kan innehålla enbart en 
men är oftast en blandning
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Budgetering
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Budgeteringsprocessen
Steg 1
Arbetsplan

Steg 2
Resursplanering

Steg 3
Budgetering

Steg 4 
Kategorisering

Vem gör vad, vid 
vilken tidpunkt och 
hur länge?

Vilka resurser
behövs för att 
producera de 
förväntade 
resultatet

Vad är kostnaden 
för resurserna?

Fördela ut 
respektive kostnad 
på rätt kategori. 
När ska kostnaden 
rapporteras?
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Exempel
Steg 1
Arbetsplan

Steg 2
Resursplanering

Steg 3
Budgetering

Steg 4 
Kategorisering

Vem gör vad, vid 
vilken tidpunkt och 
hur länge?

Vilka resurser
behövs för att 
producera de 
förväntade 
resultatet?

Vad är kostnaden 
för resurserna?

Fördela ut 
respektive kostnad 
på rätt kategori. När 
ska kostnaden 
rapporteras?

Projektpartner nr. 3 
organiserar ett 
Informationsevent 
månad 16. 
Förväntat antal 
deltagare: 25
Förmiddag utan 
lunch. 
Slutresultat: Digital 
guide. 

2 personer á 70h
1 extern talare
Egen lokal
Fika

Personal:
Timkostnad 25 €
Totalt: 3500€
Extern talare: 500 €
Fika: 50 €

Budgetkategori:
”Staff”
External
OH
Rapportering:
Rapport 3
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Checklista

✓Vilka kategorier används?

✓Finns det en förutbestämd balans mellan dessa?

✓Vilken/vilka beräkningsmodeller används?

✓Finns det underlag som går att härleda för de olika 
kostnaderna?

✓Hur ser fördelningen ut mellan partners?

✓Periodisering av kostnader?

✓Förutbestämda aktiviteter?
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Tips för budgeteringsprocessen

• Använd ett verktyg som fungerar för dig

• Dokumentera uträkningar

• Visualisera fördelningen: 
• mellan partners och kategorier

• Spenderingstakten

• Använder du Excel – koppla och använd 
formler

• Snegla och pröva att lägga in uppgifter i 
ansökan

• Om möjligt få OK från programmet för utgifter 
i gränslandet
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Budgetkategorier
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Löner m.m. Resor OH-kostnaderKostnader för 
utrustning

Avskrivningar
Investering

Personal ResorExternt MedfinansMaterial, 
utrustning

Konsulter
Varor & tjänster

Indirekta

Intäkter
Arbete
Varor

Tjänster
Kontanter

Budgetkategorier
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En bra budget

1. Följer de regler som finns

2. Realistisk

3. Flexibel

4. Balans mellan kostnadskategorier och mellan 

partners

5. En genomtänkt spenderingsplan
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Kostnader
Personalkostnader, Resor, Extern expertis, Avskrivningar, 

Projektintäkter
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Budgetkategorier

Exempel

1. Personal

2. Extern sakkunskap och 
tjänster

3. Resekostnader

4. Investeringar

5. Materiel och utrustning

6. Projektintäkter

7. Medfinansiering

8. OH-kostnader
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• I ansökningsfasen finns förväntningar på 
fördelningen mellan olika kategorier 

• Beroende på programmet kommer fördelningen se 
olika ut.

• Under driften av EU-projektet har kategorierna en 
kontrollfunktion - kostnader kan inte flyttas fritt 
mellan olika kategorier

Vad är syftet med att använda 
sig av budgetkategorier?
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Personalkostnader
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Personalkostnader

• Budgetering av personalkostnader varierar beroende vilken 
beräkningsmetod som används.

• Vanligtvis med hjälp av: 

• Enhetskostnader (Bl.a. ESF och Erasmus+)

• Faktiska kostnader (H2020, Erasmus+, Interreg mfl.)

• Inom ramen för en klumpsumma (EFM)
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• Övriga kostnader som arbetsgivaren haft, betalat och
som är direkt kopplade till dessa löner såsom skatter
och sociala avgifter, pensioner, m.m.

• Andra typer av personalkostnader kan vara aktuella;
t.ex bonus, bensin, tjänstebil som kan vara helt eller
delvis stödberättigande. (Avstämning programnivå)

• Det finns ett anställningskontrakt och den anställde är
fördelad till projektet.

Personalkostnader

Huvudregel: Lön till anställd personal som betalats ut för
genomfört arbete vilket stödmottagaren åtagit sig utföra
enligt ansökan/projektavtal
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Personalkostnader

Faktiska 
lönekostnader

Grundlön

Sociala 
avgifter

• Bruttolön enligt lönespec/lönelistor 
jmf anställningsavtal. 

• Skatter avgifter enligt lag
• Kan vara en schablon eller följa A-givare

Övriga tillägg

• Andra förmåner och tillägg till månadslön. 
• Enligt anställningsavtal
• Ej godtyckligt! Följa fastställd policy
• Ej vara specifikt för EU-projekt
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Inhyrd personal

• I vissa program kan inhyrd personal tas som 
personalkostnad 

• Flera krav måste uppfyllas. 

• H2020 – Inhouse Consultant
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Sammanfattning faktiska lönekostnader
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Rapportering av arbetstid
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Tidrapportering

1. I de flesta program kommer tidsredovisning att krävas.

2. Excelfil/tabell ifylld

3. Mallar finns – obligatoriska eller frivilliga.

4. Egna tidsrapporteringssystem godkänns normalt.

5. Rapportera tid utanför projektet

6. Semester, frånvaro m.m. rapporteras på ordinarie 
verksamhet
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Fast hel- eller deltid i projektet/månad

• Underlag
• (Oftast) Ingen tidsrapportering. 

• Anställningsbevis & underlag till beräkning

• Intyg på att personen jobbar i projektet enligt de former 
som uträkningen visar.

• Vid deltid 
• Uppgifter i projektet för att kunna bedöma om den 

avsatta tiden är realistisk

• Förändring efter överenskommelse & kommunikation
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Vad efterfrågas?

Gemensamt för alla time sheets

Projektnamn och projekt-ID

Anställd

Arbetsgivare och eventuellt Partner-ID

Rapporteringsperiod 

Underskrivet av anställd och arbetsgivare

Tid i och utanför projektet
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Underlag för en korrekt personalkostnad:

• Anställningskontrakt

• Eventuellt intyg på engagemanget i projektet

• Lönespec för samtliga månader

• Utbetalningsbevis (?)

• Tidsredovisad/Timesheet

• Hur beräkningen har gjorts

• Om förutsättningarna ändras – meddela detta. 

• Personalsammanställning på partnernivå
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Resor
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Resekostnader

• Kostnader som uppstår i samband med projektets [nödvändiga]
resor. 

Beräknas genom:

• Faktiska kostnader

• Förenklade kostnader
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Beräkningar av resekostnader

• Biljetter, rese- och bilförsäkring, bränsle, milersättning, 
vägtullar och parkeringsavgifter.

• Måltider, om de inte täcks av traktamente,

• Logi,

• Visum

• Traktamenten

• Regionala projekt/Transnationella projekt

Kostnadseffektivitet!
Egen policy?

Vid budgetering och redovisning av faktiska resekostnader 
brukar detta normalt innefatta:
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Resekostnader

Underlaget ska bevisa:

• Att resan var baserad på projektets behov 

• Att den genomförts

• Att kostnaderna är betalda

• Att kostnaderna är acceptabla
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• Kostnader för personer ej anställda av projektägare/partner

• Omräkningar i euro 

• Särskilt dyra resor

• Förlängningar av resor

• Moms på utländska fakturor (Huvudregel: ej stödberättigat)

Resekostnader

Var uppmärksam på: 

Resekostnader
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Resekostnader

Stödjande dokumentation för resekostnader

• Fakturor för hotell, resa, 

• Eventuellt boardingkort

• Deltagarlistor, Agenda (Bevis på deltagande)

• Inbjudningar

• Information om traktamente 

• Bevis på utbetalning

• Egen policy (?)
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Extern expertis
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Tjänster, extern kompetens

• Kostnader för kompetens och resurser som behöver 
köpas in från organisationer utanför projektet. 

• Utvärdering, Talare till konferenser, Kommunikation,  Revision 
(certifiering av kostnader), externa lokaler och arrangemang

• Ersättning till konsulter/underleverantörer

• Kopplade till ett kontrakt/överenskommelse

• Affärsmässig relation
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Kostnaden stöds av: 

• Kontrakt/överenskommelse

• Faktura och betalningsbevis

• Produkten som levererats

➢Broschyr – grafisk profil, kampanj etc…

• Upphandlingsunderlag

Tjänster, extern kompetens
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Tjänster, extern kompetens

Var uppmärksam på: 

• Upphandlingar

• Vad är godkänt enligt programmet?

• Ej underställd projektägare 

• Ej interna kostnader – faktiskt pris

• Stäm av – är det en godkänd tjänst att upphandla?

• Kapacitetsfråga

• Balans med övriga kategorier

• I vissa program hamnar externa lokaler under ”Extern 
expertis/kostnad”
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Utrustning och investeringar
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• Utrustningen ska vara nödvändig för projektet. 

• Köpa, hyra eller leasas (Programspecifika regler)

• Rapporteras/beräknas normalt som en faktisk kostnad

• Nyttjandegrad påverkar hur stor del som kan 
rapporteras

• Ej redan fått EU-finansiering

Utrustning och förbrukningsmaterial
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• Fakturor och utbetalningsbevis

• Upphandlingsdokumentation

• Eventuellt bevis på att kostnaden för leasing inte överstiger 
inköpspris. 

• Kostnaden som tas upp på projektet är beroende på 
avskrivningar

Utrustning och förbrukningsmaterial
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• För anläggningstillgångar gäller specifika regler beroende på 
typ av program och vilka investeringar som detta tillåter. 

• Stöd kan ges som två huvudtyper:

• Avskrivningar årligen

• Direkt avskrivning (specifika investeringar som uppfyller 
målen i programmet)

• Regler om insatser varaktighet (!)

Investering



30/01/2018

Uträkning - avskrivning

Projektet har köpt en utrustning för 360 000 kronor som ska 
skrivas av under 3 år

• Avskrivningskostnad/år: 120 000

• Avskrivningskostnad/mån: 10 000

• Rapporteringsperiod: 6 månader

Utrustningen används enbart av projektet: 
• Rapporteras 60 000 (6x10 000)

• Utrustningen delas:
• Nyttjandegrad: 50%

• Rapporteras 30 000 (60 000 x 50%)



30/01/2018

• Stöds av:

• Fakturor och utbetalningsbevis

• Upphandlingsdokumentation (policy)

• Metod för uträkning av kostnader vid avskrivning

• Eventuellt time sheet för nyttjande
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• Var uppmärksam på:

• Förbrukningsmaterial som ingår i OH-kostnader

• Vid köp av utrustning: kommer den vara värd något vid 
projektavslut? (Stäm av)

• Projektpersonalens lokaler (OH-kostnad)

• Begagnad utrustning (ej finansierad av EU-bidrag)

• Kontorsutrustning – normalt i OH – men kan beroende 
på anställds tid i projektet bli en direkt kostnad
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OH
Indirekta kostnader
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Overhead – Indirekta kostnader

• Schablonsats - Flatrate

• Schablon i % 
• Beräknas på Stödberättigande 

lönekostnad (De flesta program)

• Kan vara olika beroende 
organisationstyp

• Ex: 15% för offentliga – 20% för 
Akademi
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• Administration

• Kompetensutveckling

• Styrning & ledning

• Avskrivningar på befintliga byggnader, utrustning m.m.

• Underhåll

• Försäkringar

• El m.m.

Overhead – Indirekta kostnader
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Overhead – Indirekta kostnader

Var uppmärksam på: 

• Vid användning av schabloner: Kostnader som täcks av OH kan 
endast i undantagsfall vara en direkt kostnad i projektet. 

• Se respektive program för en uttömmande lista

• Ingen stödjande dokumentation
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Medfinansiering
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Enbart genom en kostnadsbudget

Samtliga kostnader verifieras i redovisningen men endast X % 
ersätts. 

Ex: 100 000 € i stödberättigande kostnader

EU medfinansierar med 75%

75 000 betalas till partner

Inget krav på att visa källan till medfinansiering däremot är 
kostnaderna verifierade

Enbart kostnadsbudget
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Genom kostnads- och finansieringsbudget

Kostnadsbudget

• Personal

• Externa tjänster

• Resor och logi

• Utrustning, material 
och externa lokaler

• Indirekta kostnader

Finansieringsbudget

• Privata och offentliga 
medel

• Kontanter

• Tid

• Material och lokaler

• Resor
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Medfinansiering - kontrollfrågor

1. Vad är medfinansieringen från EU i procent?

2. I vilken form beräknas medfinansieringen? (Faktiskt, 
Schablon, Enhetskostnad, % av projektbudget)

3. Vad är godkända källor till medfinansiering?

4. Är det olika medfinansiering för olika typer av partners?

➢ Kommun/region – Akademi - Företag – Land

5. Ska medfinansieringen periodiseras? 

6. Hur garanteras medfinansieringen? 
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Var uppmärksam på

• Medfinansiering i samma program kan skilja sig åt mellan 
olika organisationer.

• Vinstdrivande – icke-vinstdrivande organisation

• Specas med fördelning mellan olika partners och fördelat på 
typ av medfinansiering. 

• Använd tillgängliga mallar . 

• Förklara uträkningar och motivera. 

• Schabloner för insatser i tid? 
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Communicate to every project partner and
make sure they are living up to every
requirement.

Do this repeatedly and never assume that
what you have said is the same as what
has been understood –
experience shows this is generally not the
case.
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Tack för er tid!

https://www.facebook.com/potential12

http://www.potential12.se/blogg

https://www.linkedin.com/company/potential12

http://www.potential12.se/nyhetsbrev.html

daniel.wennerlund@potential12.se

https://www.facebook.com/potential12
http://www.potential12.se/blogg
https://www.linkedin.com/company/potential12
http://www.potential12.se/nyhetsbrev.html
mailto:daniel.wennerlund@potential12.se
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Ekonomisk rapportering
Spårbarhet, Stödjande dokumentation för olika kostnader
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Om man vill ha sitt bidrag 
måste man också visa att 

man gjort som utlovat och 
att pengarna har gått till 

rätt saker. 
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Vad är det som kontrolleras?

• Särredovisade –
projektkod/huvudbok för 
projektet

• Spårbarhet

• Kontrollerade/certifierade 
enligt programmets 
bestämmelser

• Är den utbetald?

• Kostnaderna är faktiska 

• Aktiviteten har ägt rum

• Man har följt de regler 
som finns (upphandling, 
informationsplikt m.m.)

• Överföringar av medel 
mellan program och 
projekt och partners

➢Olika kostnader har olika 
stödjande dokument för 
att verifiera att de är 
korrekta.
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Kan kostnaden rapporteras?

• Ska vara utbetald inom rapporteringsperioden och innan 
sista projektdag

• Vara särredovisad (om den är faktiskt)

• ”Stödberättigad”

• Uppkommit på grund av projektet

• Vara spårbar dvs stödjas av korrekt dokumentation

• Ex moms (normalt)

• Förutsedd? - Gråzon
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Spårbarhet – audit trail

• Möjligheten att spåra kostnader tillbaka till 
godkända aktiviteter för att veta hur programmets 
pengar har använts.

• Oftast fakturor, avtal, intyg

• Stödjande dokumentation väljs utifrån vilken 
kostnad man rapporterar


