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Allmänna villkor för projektbidrag
Bidragsmottagarens projektledare är
kontaktperson gentemot SBUF och sköter
projektets genomförande, ekonomisk uppföljning
och ansvarar för att projektorganisationen och
den sökande organisationen hålls informerade
om arbetet i projektet.

Underlag till kunskapsspridning
Projekt ska när som helst, och senast i samband
med att slutrapport lämnas in, lämna in underlag
till kunskapsspridning i form av:
•

Bidragsmottagarens tillika sökande medlems
rättigheter och skyldigheter i förhållande till
SBUF kan inte utan SBUF:s medgivande överföras
på annan.

•

Allmänt tillgängliga resultat

•

De resultat som framkommer ur SBUF-stödda
projekt är allmänt tillgängliga och redovisas i
slutrapporteringen av projektet. Det innebär att
kommunikation om projektresultaten är central.
Projektledaren ansvarar för att kommunikation om
projektets resultat sker i projektorganisationens
kanaler.
Avslutning av projekt
Slutrapportering ska uppfylla de krav som
framgår av anvisningarna på SBUF:s webbplats
”Avslutning av projekt”. Det innebär bland annat
att projekt inför avslutning av projekt ska lämna
in:
Slutrapport
•

•

•
•

det ska framgå från slutrapport och vid
kommunikation om resultatet att
arbetet har utförts med stöd från SBUF
använd med fördel SBUF:s rapportmall
alternativt SBUF:s försättssida med
SBUF:s logotyp
slutrapporten ska innehålla en
sammanfattning
slutrapporten ska vara skriven på
svenska

ett illustrerande
foto/bild/illustration/figur – med
upphovsmannens tillåtelse – som på
något sätt illustrerar projektets tema.
en kort text på cirka 1 000 tecken med
projektets resultat
samt (om sådan finns) länk till eventuell
framtagen produkt
(vägledning/handbok/webbplats/app).

Underlag kring slutrapportering lämnas till SBUF i
inloggat läge på SBUF:s webbplats. När
slutrapportering är komplett, och godkänd av
SBUF:s styrelse, kan projektet slutfaktureras.
Fastslagen tidsram
Projektet drivs inom en i förväg fastslagen tidsram.
I det fall SBUF:s beslut om projektmedel infallit
senare än projektets planerade projektstart räknas
projektstart från datumet för SBUF:s beslut.
Förlängning av projekttid är endast möjlig om
synnerliga skäl föreligger. Bidragsmottagare kan (i
sällsynta fall) ges tidsförlängning, maximalt med
100 procent, men ej överstigande två år.
Vid begärd maximal tidsförlängning kan SBUF
begära en handlingsplan över slutförandet som
SBUF bedömer och beslutar om projektet skall få
fortsätta eller inte. Långvarig sjukskrivning eller
föräldraledighet är undantaget denna regel.
För projekt som passerat maximal tidsförlängning
och inte ingår i undantaget, gäller:
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•

Om projektet tidigare lämnat in en
delrapportering kan den i vissa fall godtas
som projektets slutrapportering, i sådana
fall betalar SBUF inte ut återstående
bidrag men återbetalning av rekvirerade
bidrag krävs inte.
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•

•

Utan tidigare inlämnad delrapportering
avslutas projektet av SBUF. Rekvirerade
bidrag ska återbetalas, om inte annat i
förväg överenskommits.
Om bidrag ej återbetalas kan återkrav
genomföras och rätt till framtida
projektbidrag begränsas.

Eventuella bidragsmedel som inte har rekvirerats
inom 12 månader från att projektets
slutrapportering har godkänts av styrelsen
återförs till SBUF. Verifikationer över projektets
nedlagda kostnader ska
framläggas vid anfordran.
Momsfritt bidrag

Fakturering
Förskott lämnas på högst 20 % av beviljat bidrag.
Utbetalning av beviljat bidrag sker i delposter
efter bidragsmottagarens rekvisition.
•

•

30 % av bidragssumman hålls inne till
dess att projektet har lämnat in
underlag till kunskapsspridning och
slutrapporten har godkänts av SBUF:s
styrelse.
Vid bidragsrekvisition lika med eller
överstigande 50% av SBUF:s
projektbidrag skall, i utvecklings- och
forskningsprojekt, med beviljat bidrag
överstigande 500 000 kronor och en
projekttid som har överstigit ett år, en
årlig statusrapportering ske av
projektledaren till SBUF vid
rekvisitionen. Statusrapportering sker
enligt SBUF:s mall.

SBUF beviljar bidrag till genomförandet av
sökandes projektförslag. Inom de ramar som
sökanden har angivit i projektbeskrivningen får
bidragsmottagaren själv styra över bidraget.
SBUF begär inte någon vara eller tjänst som
motprestation till bidraget förutom att underlag
till kunskapsspridning ska lämnas in och
projektets resultat ska dokumenteras i en
slutrapport. Bidraget är därför momsfritt.
Jämkning av bidrag
SBUF äger rätt att jämka beviljat bidrag om
bidragsmottagaren:
•

•

•

kommer på obestånd och arbetets
planenliga fortsättning inte kan anses
säkerställd
använder bidragsmedel för annat än
bidragsändamålet eller i ansökan lämnat
oriktiga uppgifter eller i övrigt inte
uppfyller villkoren i detta kontrakt
handlar i strid med
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler.

Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta
kontrakt ska avgöras genom skiljedom enligt
lagen om skiljemän.
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