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BILAGA III – FINANSIELLA BESTÄMMELSER OCH 

AVTALSBESTÄMMELSER  

 

I. TILLÄMPLIGA REGLER FÖR BUDGETKATEGORIER PÅ GRUNDVAL AV 

ENHETSBIDRAG  

I.1 Villkor för bidragsberättigande för enhetsbidrag 

Om bidraget utgörs av ett enhetsbidrag måste antalet enheter uppfylla följande villkor: 

 

• Enheterna måste faktiskt användas eller produceras under den period som anges i 

artikel I.2.2 i de särskilda villkoren/det särskilda avtalet. 

 

• Enheterna måste vara nödvändiga för genomförandet av projektet eller produceras 

till följd av det. 

• Antalet enheter måste kunna identifieras och kontrolleras, och ska kunna styrkas 

genom de handlingar och den dokumentation som anges i denna bilaga. 

I.2 Beräkning samt styrkande handlingar för enhetsbidrag 

A. Projektledningskostnader  

(a) Beräkning av bidragsbeloppet: Bidragsbeloppet beräknas genom att det antalet 

månader per projekt multipliceras med tillämpligt enhetsbidrag enligt bilaga IV till 

avtalet. 

(b) Utlösande händelse: Den händelse som utgör villkoret för rätten till bidrag är att 

gruppen med ungdomar faktiskt har genomfört projektet. 

 

(c) Styrkande handlingar: Bevis på projektets genomförande ska lämnas i form av en 

beskrivning av genomförd verksamhet i slutrapporten. 

 

(d) Rapportering:   

 

- Samordnaren ska redovisa solidaritetsprojektet för ungdomsgruppens räkning 

och lämna information om verksamheten i det genomförda projektet i 

slutrapporten. 

- Deltagarna i projektet ska via ett online-frågeformulär ge återkoppling om sina 

aktiviteter i projektet.  
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B. Handledningskostnader  

(a) Beräkning av bidragsbeloppet: Bidragsbeloppet beräknas genom att handledarens 

arbetsdagar multipliceras med tillämpligt enhetsbidrag per dag för det berörda 

landet enligt bilaga IV till avtalet. Ett tak för det bidrag som ges för 

handledningskostnader kommer att fastställas till högst 12 dagar per projekt. 

(b) Utlösande händelse: Den händelse som utgör villkoret för rätten till bidrag är att 

gruppen med ungdomar har använt sig av en handledare i det syfte som anges i 

bilaga II till avtalet. 

 

(c) Styrkande handlingar:  

 

- Bevis på handledarens deltagande i projektet ska lämnas i form av en 

beskrivning av genomförd verksamhet i slutrapporten. 

- Bevis på den tid som handledaren lagt på projektet ska lämnas i form av en 

tidsrapport med uppgift om handledarens namn, datum och handledarens totala 

antal arbetsdagar i projektet. 

(d) Rapportering: Samordnaren ska redovisa solidaritetsprojektet för 

ungdomsgruppens räkning och lämna information om handledarens antal 

arbetsdagar och roll/deltagande i projektet i slutrapporten. 

 

 

II. TILLÄMPLIGA REGLER FÖR BUDGETKATEGORIER PÅ GRUNDVAL AV 

ÅTERBETALNING AV FAKTISKA KOSTNADER 

II.1. Villkor för återbetalning av faktiska kostnader 

Om bidraget utgörs av en återbetalning av faktiska kostnader ska följande villkor gälla: 

 

(a) Kostnaderna ska belasta förmånstagaren. 

 

(b) Kostnaderna ska uppstå under den period som anges i artikel I.2.2. 

 

(c) De ska anges i den preliminära budget som anges i bilaga II eller vara 

bidragsberättigande till följd av budgetöverföringar i enlighet med artikel I.3.3. 

 

(d) De ska uppstå i samband med projektet enligt beskrivningen i bilaga II och vara 

nödvändiga för projektets genomförande. 

 

(e) De ska kunna identifieras och kontrolleras och i synnerhet vara upptagna i 

förmånstagarens räkenskaper i enlighet med de redovisningsstandarder som 

tillämpas i det land där förmånstagaren är etablerad och enligt förmånstagarens 

normala rutiner för kostnadsredovisning.   
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(f) De ska vara förenliga med tillämplig skattelagstiftning och sociallagstiftning.  

 

(g) De ska vara rimliga, berättigade och förenliga med principen om sund ekonomisk 

förvaltning, särskilt i fråga om sparsamhet och kostnadseffektivitet. 

 

(h) De ska inte täckas av ett enhetsbidrag enligt avsnitt I i denna bilaga. 

 

II.2. Beräkning av faktiska kostnader 

B. Särskilda kostnader   

(a) Beräkning av bidragsbeloppet: Bidraget utgörs av en återbetalning av 100 % av de 

bidragsberättigande faktiska kostnader som uppstått för deltagandet av ungdomar 

med begränsade möjligheter.  

(b) Bidragsberättigande kostnader: Kostnader för stöd för deltagandet av ungdomar 

med begränsade möjligheter eller särskilda behov på lika villkor som andra. 

(c) Styrkande handlingar: När det gäller kostnader för att stödja deltagande av 

ungdomar med begränsade möjligheter: Bevis på betalning av relaterade kostnader 

på grundval av fakturor, med uppgift om namn och adress för det organ som 

utfärdat fakturan, belopp och valuta samt fakturadatum. 

(d)  Rapportering: Samordnaren ska redovisa solidaritetsprojektet för 

ungdomsgruppens räkning och lämna information om den typ av kostnader som 

uppstått i samband med deltagandet av ungdomar med begränsade möjligheter samt 

det faktiska beloppet för de relaterade kostnader som uppstått. 

 

III. BIDRAGSBERÄTTIGANDE VILLKOR FÖR PROJEKTVERKSAMHET 

(a) Förmånstagaren ska säkerställa att den projektverksamhet som beviljats bidrag är 

bidragsberättigande i enlighet med de regler som anges i Europeiska solidaritetskårens 

handledning för varje åtgärd.  

(b) Genomförda aktiviteter som inte överensstämmer med reglerna i Europeiska 

solidaritetskårens handledning och de regler som anges i denna bilaga ska förklaras 

som icke bidragsberättigande utgifter av det nationella programkontoret, och de 

bidragsbelopp som motsvarar de berörda aktiviteterna ska återbetalas i sin helhet. 

Återbetalningen ska täcka alla budgetkategorier för vilka bidrag beviljades i samband 

med den verksamhet som förklarats som icke bidragsberättigande. 

(c) Den kortast tillåtna perioden för aktiviteter enligt Europeiska solidaritetskårens 

handledning är den kortast tillåtna perioden för aktiviteten, exklusive restid.  

(d) När det gäller kostnader som uppstått i samband med förberedande planeringsbesök 

(om det är tillämpligt) av deltagare som därefter inte deltagit i enskilt volontärarbete, 
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volontärarbete i grupp, praktik eller jobb, ska förmånstagaren lämna in en motivering 

till det nationella programkontoret med en förklaring av skälen till att ingen sådan 

verksamhet genomförts med den unga deltagaren. Det nationella programkontoret får 

godkänna en sådan begäran på grundval av denna motivering. 

 

IV. REGLER OCH VILLKOR FÖR NEDSÄTTNING AV BIDRAG VID 

BRISTFÄLLIGT, OFULLSTÄNDIGT ELLER SENT GENOMFÖRANDE   

(a) Det nationella programkontoret kan fastställa att ett projekt har genomförts bristfälligt, 

ofullständigt eller sent på grundval av den slutrapport som lämnas in av förmånstagaren 

(inklusive rapporter från enskilda deltagare i mobilitetsaktiviteterna). 

(b) Det nationella programkontoret kan även beakta information från andra relevanta källor 

som visar att projektet inte genomförs enligt avtalsbestämmelserna. Andra 

informationskällor kan omfatta övervakningsbesök, skrivbordskontroller eller 

kontroller på plats som utförs av det nationella programkontoret. 

(c) Slutrapporten bedöms på grundval av kvalitetskriterier och betygsätts enligt en skala 

på högst 100 poäng. Om slutrapporten får mindre än totalt 50 poäng kan det nationella 

programkontoret minska det slutliga bidragsbeloppet till projektets genomförande på 

grundval av bristfälligt, ofullständigt eller sent genomförande av åtgärden, även om 

alla rapporterade aktiviteter var bidragsberättigade och faktiskt genomfördes.   

(d) Slutrapporten kommer att bedömas tillsammans med rapporter från deltagarna i 

mobilitetsaktiviteten med hjälp av en gemensam uppsättning kvalitetskriterier som 

inriktas på följande: 

- I vilken utsträckning åtgärden genomfördes enligt den godkända 

bidragsansökan. 

- Läranderesultatens kvalitet och inverkan på deltagarna. 

- Inverkan på de deltagande organisationerna. 

- Kvaliteten i de praktiska arrangemangen för att stödja aktiviteten i fråga om 

förberedelser, övervakning och stöd till deltagarna under aktiviteten.  

- Kvalitetsarrangemang för erkännande/validering av deltagarnas 

läranderesultat. 

(e) En bidragsminskning på grund av bristfälligt, ofullständigt eller sent genomförande kan 

tillämpas på det slutliga beloppet för bidrag till projektets genomförande, och kan bestå 

av 

− 25 % om slutrapporten får minst 40 poäng men under 50 poäng, 

− 50 % om slutrapporten får minst 25 poäng men under 40 poäng, 

− 75 % om slutrapporten får under 25 poäng. 
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V. ÄNDRINGAR AV BIDRAG (EJ TILLÄMPLIGT) 

 

VI. KONTROLLER AV FÖRMÅNSTAGAREN OCH TILLHANDAHÅLLANDE 

AV STYRKANDE HANDLINGAR 

I enlighet med artikel II.27 i bilaga I till avtalet kan förmånstagaren bli föremål för 

kontroller och revisioner i samband med avtalet. Syftet med kontrollerna och revisionerna 

är att undersöka om förmånstagaren har förvaltat bidraget enligt bestämmelserna i avtalet 

för att fastställa det slutliga bidragsbelopp som förmånstagaren har rätt till. 

En slutlig rapporteringskontroll ska utföras för alla projekt. Dessutom kan projekten bli 

föremål för ytterligare skrivbordskontroll eller kontroll på plats om bidragsavtalet ingår i 

det urval som Europeiska kommissionen kräver att det nationella programkontoret ska göra 

eller om det nationella programkontoret har valt ut avtalet för en riktad kontroll på grundval 

av sin riskbedömning. 

För den slutliga rapporteringskontrollen och skrivbordskontrollen ska förmånstagaren 

lämna in kopior på de styrkande handlingar som anges i avsnitt I.2 till det nationella 

programkontoret, såvida inte programkontoret begär att få handlingarna i original. Efter 

sin analys ska det nationella programkontoret återlämna de styrkande handlingarna i 

original till förmånstagaren. Om förmånstagaren enligt lag inte får skicka 

originalhandlingar för en slutlig rapporteringskontroll eller skrivbordskontroller får den 

berörda förmånstagaren i stället skicka en kopia av de styrkande handlingarna. 

Det nationella programkontoret kan för alla typer av kontroller dessutom begära att 

förmånstagaren enligt artikel II.27 i de allmänna villkoren lämnar in ytterligare styrkande 

handlingar eller bevis som vanligen krävs för en annan typ av kontroll. 

De olika kontrollerna ska omfatta följande: 

a) Slutlig rapporteringskontroll 

 

Den slutliga rapporteringskontrollen görs hos det nationella programkontoret i det slutliga 

rapporteringsskedet för att fastställa det slutliga bidragsbelopp som förmånstagaren har rätt 

till.  

Förmånstagaren ska via Mobility Tool+ lämna in en slutrapport till det nationella 

programkontoret med följande information om bidragsutgifter: 

• Använda enhetsbidrag för följande budgetkategorier: 

− Projektledningskostnader  

− Handledningskostnader 

 

• Faktiska kostnader som uppstått och styrkande handlingar enligt avsnitt II i denna 

bilaga för följande budgetkategori: 

− Särskilda kostnader 
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b) Skrivbordskontroll 

 

Skrivbordskontrollen är en grundlig kontroll av styrkande handlingar som utförs hos det 

nationella programkontoret och som kan göras under eller efter det slutliga 

rapporteringsskedet. 

På begäran från det nationella programkontoret ska förmånstagaren lämna in styrkande 

handlingar för alla budgetkategorier. 

c) Kontroller på plats 

 

Kontroller på plats utförs av det nationella programkontoret i förmånstagarens lokaler eller 

i andra relevanta lokaler som används för projektets genomförande. Vid kontrollerna på 

plats ska förmånstagaren tillhandahålla styrkande handlingar i original för granskning av 

det nationella programkontoret för alla budgetkategorier. 

Det finns tre möjliga typer av kontroller på plats: 

- Kontroll på plats under projektets genomförande 

Denna kontroll utförs under projektets genomförande för att det nationella 

programkontoret direkt ska kunna kontrollera de verkliga förhållandena när det gäller 

projektverksamheten och deltagarna och huruvida de är bidragsberättigande. 

- Kontroll på plats efter projektets slutförande 

Denna kontroll görs när projektet har avslutats, vanligen efter den slutliga 

rapporteringskontrollen. 

Förutom att tillhandahålla alla styrkande handlingar ska förmånstagaren ge det nationella 

programkontoret tillgång till redovisade projektutgifter i sina räkenskaper. 

 


