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Bilaga: Budgetspecifikation Gäller EU-stödberättigade kostnader

Kryssa för det första året
ansökan/specifikationen avser:

Beloppen anges i valuta €

PROJEKTPERSONAL

Budgetperiod Ange tidsperiod när kostnaderna beräknas uppstå.

Startdatum: 2004.02.01 2006.07.31Slutdatum:

Exklusive moms (Ikryssas endast om moms är avdragsgill)
Inklusive moms

Beloppen anges exklusive/inklusive moms.

Fyll i lämpliga kontoslag och komplettera vid behov med egna. De två
sista raderna vid varje kostnadsslag är disponibla.

* Lönekostnader inkl. lagstadgade lönebikostnader för personal som enkom anställts för projektet och får sin lön av projektägaren är
stödberättigande.

* Anställd personal som är tidigare anställd hos projektägaren och avdelats uppgifter för projektet skall särredovisa sin arbetade tid.
Vid rekvisition skall tidsredovisning och huvudsakliga arbetsuppgifter redovisas.

* Till ansökan eller senast vid första rekvisition skall intyg över att tidigare offentligt anställd personal arbetar med projektet inlämnas alternativt
arbetsavtal.

* De lagstadgade lönebikostnaderna innehåller även semesterersättningen under projekttiden.
* Med egen personal avses eget arbete och frivilligt arbete i projektet.
* Värdet av obetalt frivilligt arbete bedöms med utgångspunkt hur mycket tid som lagts ned och hur stor den normala ersättningen per timme

och dag är för det arbete som utförts.
* Ideellt arbete (obetalt frivilligarbete) inom projektet måste alltid styrkas av en utanför projektet stående neutral person som kan intyga hur

mycket tid som lagts ner för det arbete som gjorts.

5 000

5 000

EXTERNA TJÄNSTER

Total

Med externa tjänster avses  tjänster som betalas av projektägaren.
* Hit hör konsult-, utbildning- och stödkostnader. Konsultfakturor bör preciseras så att det framgår vilken typ av prestation fakturan avser

samt arbetets omfattning i timmar eller dagar.
* Externa köpta tjänster ska konkurrensutsättas i enlighet med gällande bestämmelser.
* Underentreprenader som ökar kostnaderna utan att tillföra motsvarande mervärde är inte stödberättigande.

Med underentreprenad avses bl.a. då stödtagaren uppdrar åt ett företag att utföra ett visst arbete och detta företag i sin tur anlitar
ett annat företag att utföra hela eller en del av uppdraget.

* Samtliga underentreprenörer skall vid anfordran förse utbetalnings- och kontrollorgan med all nödvändig information om entreprenaden.
* Kostnader för underentreprenader med mellanhänder eller konsulter där betalningen definieras som en procentuell andel av insatsens

totalkostnad godkänns inte.
* Entreprenader med underentreprenörer, som konkurrensutsatts genom upphandling i enlighet med tillämpliga regler, godkänns

som huvudregel som stödberättigande utgifter.
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192 000

28 000
84 000
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112 000 456 000

120 000
336 000

Konsultkostnader
Övriga inköpta tjänster
Underentreprenad

5 000 5 000

Summa

5 000 5 000

15 000

15 000

2004 2005 2006 2007 Total

mån. pers. Belopp

Antal

2004

mån. Belopp

Antal

2005

mån. pers. Belopp

Antal

2006

mån. Belopp

Antal

2007

pers. pers. Totalt

Lön projektledare
Lön projektanställda
Lön egen personal
Lönebikostnader
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11 000

15 000

2 200
3 300

500

1 000
500

33 500

FÖRVALTNING

Total

Hyror

Material och utrustning

Kontorskostnader

Möteskostnader
Information och PR
Frakter och transporter

12 000

3 000

2 400
3 600

500

3 000
1 000

7 000

3 000

1 400
2 100

500

8 000
1 000

25 500 23 000

30 000

21 000

6 000
9 000

1 500

12 000
2 500

82 000

2004 2005 2006 2007 Total

- Lokalhyror (se spec.)
- Arrenden (se spec.)
- Lokaltillbehör
- Städning och renhålln.
- Övriga lokalkostnader
- Hyra av mtrl och utrustn.
- ADB-utrustning
- Leasingkostnader
- Material och trycksaker
- Telekommunikation
- Datakommunikation
- Porto
- Kopiering

Lokalhyror
Arrenden

Specifikation av hyra/kvmant kvm hyra/kvmant kvm hyra/kvmant kvm hyra/kvmant kvm

2 000
8 000

2 000

11 000

23 000

MATERIAL/EXPENSER

Total

Trycksaker
Dataprogram
Förbrukningsemballage
Förbrukningsmaterial
Hyror för maskiner och utrustning
Hyror för inventarier och verktyg

3 000
8 000

4 000

12 000

5 000
8 000

3 000

7 000

27 000 23 000

10 000
24 000

9 000

30 000

73 000

2004 2005 2006 2007 Total

* Bankavgifter för att öppna och förvalta konton är i allmänhet inte stödberättigande eftersom det i allmänhet inte krävs separata konton
för medfinansiering.

* Övriga avgifter för finansiella transaktioner, valutaväxlingsavgift och kursförluster samt övriga rent finansiella utgifter är inte stödberättigande.
* Böter, straffavgifter och rättegångskostnader är inte stödberättigande.
* Kostnader för leasing är godtagbar endast under förutsättning att vissa villkor uppfylls (se förordning (EG) nr 1685/2000, regel 10)
* Möteskostnader

Kostnader för styrgruppens möten såsom resekostnader och traktamenten är stödberättigande samt övriga kring mötet föranledda
skäliga kostnader.
Mötesarvoden är godtagbara endast om deltagandet vid mötet innebär förlust av inkomst.
Mötesarvodet kan vara högst 10 euro per påbörjad arbetstimme, dock max 50 euro per mötesdag.

* Kostnader för lokaler där hela eller delar av projektet bedrivs. Om hyresavtal finns vid ansökningstillfället skall detta bifogas.

INDIREKTA KOSTNADER
Redogör och specificera nedan budgeterade indirekta kostnader samt ange fördelningsnyckel eller visa beräkningsmetod.

Kontoslag Total kostnad * Fördelningsnyckel Budget

Summa indirekta kostnader

* De indirekta kostnaderna måste bokföras och de bör kunna verifieras med utdrag ur databaserad bokföring t.ex. huvudbok.
   För utförligare beräkning hänvisa till bilaga.
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RESEKOSTNADER

Utgift/avskrivning för anskaffning av maskiner och apparatur, och som är nödvändiga för genomförandet  av projektet är stödberättigande.
Kostnaden får enbart avse projekttiden. Antingen anskaffnings- eller avskrivningskostnad är stödberättigad.
Avskrivningskostnaden beräknas enligt nationella skatte- och bokföringsregler eller enligt allmänt godtagbar bokföringspraxis.
Avskrivningar för sådan tillgång vars anskaffning tidigare medfinansierats via strukturfonderna är inte stödberättigande.
Inköp av begagnad utrustning är godtagbar endast under förutsättning att vissa villkor uppfylls (se förordning (EG) nr 1685/2000, regel 4.

Totala kostnader

Totala kostnader

Med projektintäkter avses inkomster från försäljning, uthyrning, tjänster, deltagaravgifter eller andra liknande intäkter. Intäkterna reduceras
från de EU-stödberättigade kostnaderna.

Vad som är stödberättigande kostnader finns reglerat i
- Kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 av den 28 juli 2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning

(EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigade utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna.

Dokumenten kan hämtas från (www.lapinliitto.fi, www.interregnordkalotten.nu, www.sametinget.se eller fås
på begäran från styrkommittéernas sekretariatet.

5 000

6 000

11 000Total

Biljetter
Hyrbilskostnader
Bilersättningar
Kost och logi
Traktamenten

7 500

9 000

7 500

9 000

16 500 16 500

20 000

24 000

44 000

2004 2005 2006 2007 Total

INVESTERINGAR

Total

Anskaffningar
Avskriivningar

2004 2005 2006 2007 Total

PROJEKTINTÄKTER

Total

2004 2005 2006 2007 Total

224 500 266 000 179 500 670 000

2004 2005 2006 2007 Total

224 500 266 000 179 500 670 000

2004 2005 2006 2007 Total
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