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Villkorsbilaga tilldelning tillväxtmedel 

Den 2019-11-08 beslutade Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, att 
bevilja projektmedel till ett antal delregionala tillväxtprojekt enligt den nya behovsstyrda 
tillväxtmodellen.  

Boråsregionen finansierar maximalt angivet belopp mot tagna kostnader. Medel har beviljats för 
ett år. För fleråriga projekt tas nytt beslut om fortsatt finansiering nästa år. 

 

Villkor 

Nedan följer villkor för att medel ska utbetalas enligt beslut.  

Särredovisning och tagna kostnader 

Projektet ska särredovisas separat i huvudmans bokföring. Medel kan endast utbetalas mot tagna 
kostnader. Inga medel kan utbetalas i förskott. (Undantag förstudier 80%) 

Rekvisition och slutrapport 

Utgå alltid från beslutet och beviljad ansökan när medel rekvireras och projektet rapporteras.  

Delrekvirering och lägesrapportering ska ske minst en gång i halvåret. Projektägare ansvarar för 
att inkomma med delrekvisition och lägesrapport senast två månader efter aktuell 
rekvisitionsperiods slut. Om projektperioden exempelvis är till den 31 december innebär det att 
delrekvisition och lägesrapport för det första halvåret ska inkomma senast den 31 augusti. Vid 
delrekvisition och lägesrapportering ska fråga 1-11 och ekonomi (17 till 19) besvaras. Om projekt 
så önskar kan rekvisition och lägesrapportering även ske kvartalsvis. Inga medel kan utbetalas i 
förskott.   

Slutrekvirering och slutrapportering ska ske senast två månader efter projektperiodens slut. Om 
projektperioden exempelvis är till den 31 december ska slutrekvirering och slutrapport inkomma 
senast den 28 februari. Vid slutrekvisition och slutrapportering ska samtliga frågor (1 till 16) samt 
ekonomi (17 till 19) besvaras.  

Bifoga alltid bokföringsunderlag som styrker upparbetade kostnader i form av resultatrapport och 
huvudbok samt eventuella rapporter eller liknande som framarbetats inom ramen för projektet.  

Rekvisitioner och lägesrapporter skickas i underskrivet original till Boråsregionen, 
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås. För att underlätta i hanteringen skickas även en elektronisk 
kopia till info@borasregionen.se, märkt ”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet. 

På Boråsregionens hemsida, www.borasregionen.se, finns blanketter för rekvisition, läges- och 
slutrapport samt anvisningar för utbetalning för mer information. 
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Stödberättigade kostnader 

Godkända kostnader är kostnader som har uppkommit under projektperioden, betalda, 
projektrelaterade, är bokförda, kostnadseffektiva samt kan styrkas med tidrapporter, fakturor, 
betalningsbevis och liknande verifikat. Samtliga fakturor ska märkas med projektets namn som 
godkänd referens. 

OBS! Kostnader för projektet kan belasta projektet först efter det datum då beslutsprotokollet 
har justerats och ”vinner laga kraft”.    
  
Moms får endast tas upp som en kostnad om projektet inte är momsredovisningsskyldig. 

Projektägare ansvarar för att styrka att projektet inte är momsredovisningsskyldigt genom att 
bifoga ett registerutdrag från Skatteverket vid första rekvisition. 

Utbetalning 

Medel utbetalas som regel 30 dagar netto mot fullständigt underlag. 

Avvikelser från beviljad projektansökan 

Vid eventuella avvikelser från beviljad ansökan ska projektägare omedelbart meddela dessa 
skriftligen till förbundets handläggare för tillväxtmedel. Projektägare ska skriftligen rapportera 
ändringar av namn, adress, plusgiro eller bankgiro, behörig företrädare (bevis genom protokoll, 
firmatecknare), projektledare, projektekonom samt annan ändring av betydelse.  

Avvikelser som är av omfattande karaktär, såsom ändringar och tillägg av finansiering inklusive 
medfinansiering, ändringar av inriktning jämfört med beslut, förändring av samverkanspartners 
samt om projektet byter projektägare/huvudman ska även godkännas av Boråsregionen för att 
medel ska utbetalas. 

Upphävande av beslut och återbetalning 

Beslut om stöd får hävas om det har fattats på oriktigt och vilseledande eller ofullständig uppgift 
eller om projektägare har brutit mot de villkor som gäller för bidragsstöd. Projektägare kan bli 
återbetalningsskyldig upp till fem år efter projekttidens slut. 

Uppföljning 

Boråsregionen äger rätt att utföra stickkontroller löpande under projektperioden samt att när som 
helst efterfråga kompletterande uppgifter och underlag som rör projektet upp till fem år efter 
projekttidens slut. 

Informationsskyldighet 

Projektägare är skyldig att informera om att projektet medfinansieras av Boråsregionen. 
Boråsregionen ska anges på allt informationsmaterial, t ex annonser, broschyrer, sociala medier, 
hemsidor eller annat som publiceras eller produceras. Boråsregionens logga finns att ladda ner på 
hemsidan. Västra Götalandsregionen finansierar tillväxtprojekten med 50%. Regionens logotype 
ska även synliggöras i allt informationsmaterial om projektet.  
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