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VILLKORSBILAGA EFFSYS+
Beslutsdatum

Diarienr.

Proj.nr.

……………………

……………………

……………………

Till beslut om bidrag då anslagsmottagaren är högskola eller motsvarande organisation
Allmänt

Bidraget har beviljats för att finansiera det projekt som angivits i Programstyrelsens beslut. Beslut om bidrag baserar sig
på en överenskommen projekt- och kostnadsplan. Den del av kostnaderna som inte täcks av bidraget från
Energimyndigheten skall bestridas med egna medel eller med medel från annan finansiär. För finansiering av
kostnadsökningar som uppstår under projekttiden svarar anslagsmottagaren. Programstyrelsens beslut om bidrag gäller
endast under förutsättning att Energimyndigheten/Programsekretariatet disponerar erforderliga medel.
Beslutet gäller under förutsättning att villkoren som anges i beslutet och i denna villkorsbilaga uppfylls och att projektoch kostnadsplanen tillämpas. Inom totalramen för de från Programstyrelsen beviljade medlen accepteras förskjutningar
mellan kostnadsslagen med upp till 10 procent. Vid större förändringar krävs Programstyrelsens godkännande.
Slutrapportering skall göras till Programsekretariatet senast angivet datum.

§ 1 Utbetalning

Utbetalning av bidrag sker varje kvartal i efterskott efter föregående rekvisition. Pengar för årets första kvartal kan
rekvireras från och med 1:a april, andra kvartalet från och med 1:a juli, tredje kvartalet från och med 1:a oktober och
fjärde kvartalet från och med 1:a januari. Till rekvisitionen ska bifogas en lägesrapport samt en projektredovisning av
kvartalets företagsinsatser (naturabidrag) och upparbetade kostnader, enligt mallar från Programstyrelsen. Bidraget
täcker mervärdesskatt endast då denna uppkommer som nettokostnad hos anslagsmottagaren. Verifikationer för de
redovisade kostnadsposterna skall vid anfordran insändas till Energimyndigheten/Programsekretariatet. Medel som inte
har förbrukats skall återbetalas. Av beviljade medel för projekttidens sista budgetår innehålls 10 procent (eller annan
procentsats som framgår av beslutet) tills slutrapportering inkommit och godkänts av programsekretariatet.
Avvikelse från denna utbetalningsrutin kan förekomma efter beslut av Energimyndigheten/Programstyrelsen i det
särskilda fallet.

§ 2 Arbetsgivare- Energimyndigheten är inte arbetsgivare eller uppdragsgivare för anslagsmottagaren eller annan
förhållande
som denne anlitar för projektet. Energimyndigheten/Programstyrelsen gör således inte avdrag för skatter,
socialförsäkringsavgifter etc.
§ 3 Underrättelse- Anslagsmottagaren är skyldig att omgående skriftligen underrätta Programstyrelsen om medel
skyldighet
för projektet i beslutet söks eller erhålls från annan än EFFSYS+.
angående
finansiering
§ 4 Rapportskyldighet
- Årsrapport

Rapporter enligt nedan skall inges enligt Energimyndighetens/Programstyrelsens anvisningar. De särskilda redovisningar
som härutöver krävs anges i beslutet.
Universitet och högskolor är skyldiga att för varje budgetår på Energimyndighetens begäran inlämna årsrapport, rörande
institutionens och/eller forskargruppens samlade verksamhet.
Projektet ska presenteras vid den årliga Programkonferensen (EFFSYS+ dagen).

- Lägesrapport

Lägesrapport rörande projektets verksamhet skall lämnas enligt § 1 eller enligt Programstyrelsens begäran.
Lägesrapport skall innehålla en beskrivning av projektets hittillsvarande verksamhet och resultat samt en ekonomisk
redovisning. Dessutom kan Programstyrelsen begära att rapporten skall innehålla en teknisk statusrapport.

- SlutSlutrapport skall redovisa projektresultaten samt innehålla en beskrivning av projektets genomförande och
rapportering måluppfyllelse. Dessutom skall rapporten innehålla en sammanfattning av projektresultaten på engelska om högst 200
ord. Rapporten skall inges senast vid i beslutet angivet datum.
En särskild ekonomisk slutredovisning skall inges senast vid i beslutet angivet datum.
§ 5 Ändringar

Väsentliga ändringar inom den av Programstyrelsen godkända projekt- och kostnadsplanen skall i förväg skriftligen
anmälas till Programstyrelsen för prövning och godkännande. Inträffar omständighet av väsentlig betydelse, som får till
följd att projektet avbryts, försenas etc, skall anslagsmottagaren omgående skriftligen underrätta Programstyrelsen.
Anslagsmottagaren är skyldig att omgående anmäla namn- och adressändring till Programsekretariatet.

§ 6 Publicering

Projektresultaten skall publiceras. Publicering skall göras i enlighet med god internationell sed för publicering av
forskningsresultat.
Anslagsmottagaren har rätt att skydda resultaten med patent eller annan immateriell skyddsrätt och därvid avvakta med
publicering intill dess eventuell ansökan om sådan skyddsrätt inlämnats till berörd patentmyndighet. Avser
anslagsmottagare att skydda resultaten skall detta meddelas Programstyrelsen. Ansökan till patentmyndighet skall
inlämnas utan dröjsmål. Önskar anslagsmottagaren fördröja publicering av annat skäl än ovan nämnda eller avstå från
publicering av visst resultat skall Programstyrelsen skriftliga medgivande därom inhämtas från fall till fall.
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Vid publicering av projektresultat skall anges att arbetet utförts med bidrag från Energimyndigheten (namnet återges på
engelska med Swedish Energy Agency).
§ 7 Rätt till
resultat

Anslagsmottagaren eller resultatens rättsinnehavare innehar den kommersiella nyttjanderätten över projektresultaten och
har rätt att upplåta eller överlåta rättigheterna till annan.

§ 8 Granskningsrätt

Programstyrelsen/Energimyndigheten eller person/er som Programstyrelsen/Energimyndigheten utsett (t.ex. auktoriserad
revisor) äger rätt att följa arbetet och ta del av handlingar som kan lämna upplysning om den tekniska och ekonomiska
utvecklingen av projektet. För att möjliggöra granskning har Programstyrelsen/Energimyndigheten rätt att utfärda
särskilda anvisningar för redovisning.
Programstyrelsen /Energimyndigheten har dessutom rätt att följa upp avslutat projekt genom att begära
uppföljningsrapport, som skall utformas och inges enligt Programstyrelsens/Energimyndighetens anvisningar. Sådan
rapport kan begäras in vid tre tillfällen inom en tioårsperiod räknat från slutrapportdagen.

§ 9 Ändring av
beslut

På anslagsmottagarens skriftliga begäran med motivering kan Programstyrelsen medge ändrad
dispositionstid och/eller bevilja anstånd med rapportering.

§ 10 Upphävande
av beslut

Programstyrelsen kan besluta att outnyttjat bidrag skall innehållas alternativt utbetalda medel,
som ännu ej upparbetats, skall återtas om:
a) förutsättningarna för projektets finansiering förändrats;
b) projektet inte bedrivs enligt den överenskomna projektplanen;
c) utsikter saknas för att inom rimlig tid nå tillfredsställande resultat i projektet (t ex
p g a väsentligt ändrade förutsättningar) eller om projektets planenliga fortsättning inte kan anses säkerställd;
d) anslagsmottagaren underlåter att underteckna och återsända ett exemplar av villkorsbilagan enligt nedan till
Programsekretariatet.

§ 11 Återkrävande Utbetalt belopp jämte ränta 8% (åtta procent) över gällande diskonto kan återkrävas med omedelbar verkan om:
av utbetalt
belopp
a) anslagsmottagaren inte lämnar föreskrivna rapporter enligt § 4;
b) anslagsmottagaren använder bidragsmedel till annat ändamål än vad som anges i den överenskomna projektplanen;
c) projektet inte bedrivs enligt den överenskomna projektplanen;
d) anslagsmottagaren i övrigt inte uppfyller skyldigheterna enligt denna villkorsbilaga eller de särskilda villkoren i
beslutet.
§ 12 Innehållande Överväger Programstyrelsen/Energimyndigheten att vägra utbetalning eller att återkräva beviljade medel enligt
av bidrag
paragraferna 10 och 11 har Programstyrelsen/Energimyndigheten rätt att intill dess beslut därom fattas stoppa vidare
utbetalning av medel.
§ 13 EU:s statsstödsregler

Som villkor för stöd gäller att stödåtgärderna får upphävas eller ändras och stödet återkrävas om
Europeiska gemenskapernas kommission genom beslut som vunnit laga kraft eller Europeiska
gemenskapernas domstol har funnit att stödet strider mot artikel 92 i fördraget den 25 mars 1957 om upprättande av
Europeiska ekonomiska gemenskaperna. Beslut om upphävande eller ändring av stödåtgärderna fattas av regeringen.
Därvid fastställs i varje enskilt fall villkoren för återbetalning av stöd (SFS 1994:1592).

Anslagsmottagaren bekräftar genom undertecknande av denna handling att denne har tagit del av såväl beslutet som villkorsbilagan.
Anslagsmottagaren accepterar samtidigt villkoren för stödet, vilka framgår av dessa handlingar.
Denna handling skall undertecknas och ha inkommit till Programsekretariatet senast fyra veckor från mottagandet
av beslutshandlingarna.
...........................................……………………
Ort

..........................................………………………
Datum

…………………………………………………
Anslagsmottagarens namn

……………………………………………………
Org/personnummer

...........................................……………………
Underskrift av behörig företrädare
för anslagsmottagaren

……………………………………………………
Namnförtydligande

Projektledaren förklarar sig härmed ha tagit del av villkoren för stödet.

...........................................……………………
Underskrift av projektledaren
Upplysningar

……………………………………………………
Namnförtydligande

För den som är skattskyldig för näringsverksamhet gäller att bidraget beskattas som bidrag enligt kommunalskattelagen
22 § 9 anvisningspkt. Energimyndigheten är skyldig att i sådant fall årligen lämna kontrolluppgift på utbetalt
bidragsbelopp till skattemyndigheten.

