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Allmänna villkor för regionala 
utvecklingsprojekt 

Allmänna villkor förenade med styrelsen för Region Värmlands beslut 
om bidrag till regionala utvecklingsprojekt  

Beviljat bidrag  

• Projektet ska bedrivas i överensstämmelse med innehållet i 
beslutet.  

• Beslut om bidrag gäller för ett år i taget, om inte annat sägs i 
beslutet. Region Värmlands viljeinriktning att delta i finansieringen 
av fleråriga projekt för kommande budgetår gäller under 
förutsättning att organisationens ekonomiska ramar inte ändras.  

• Beslutet gäller under förutsättning att angiven finansiering från 
övriga finansiärer i ansökan kan ske på planerat sätt.  

• Projektet ska påbörjas senast två månader efter beslutad 
projektstart.  

• Förändringar i projektet ska genast skriftligen rapporteras till 
Region Värmland.  

• Region Värmland har rätt att hos mottagaren av bidraget följa 
arbetet och ta del av alla handlingar som kan ge upplysningar om 
projektet och dess genomförande.  

• Projektet ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekter (miljö, 
jämställdhet och mångfald) i planering, genomförande och 
uppföljning av projektet. 

Informationsskyldighet 
 

• Det ska framgå vid kommunikation och information om projektet 
att Region Värmland är medfinansiärer. Här finns grafiska riktlinjer 
och Region Värmlands logotyp  
regionvarmland.se/om-regionen/grafisk-manual/logotyp 
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Redovisning 
 

• Kostnader och intäkter som tillhör projektet ska redovisas 
separat i stödmottagarens bokföring. Alla kostnader bedöms 
individuellt. Alkohol är ej stödberättigat. 
 
• Utbetalning sker i efterskott mot redovisning av upparbetade 
kostnader som betalats under den period som rekvisitionen avser. 
Delrekvisition ska ske högst en gång per månad och minst var 
sjätte månad. Bidraget täcker moms endast om momsen är en 
verklig kostnad i projektet. Till varje rekvisition ska bifogas 
ekonomiskt underlag i form av huvudbok med resultatrapport för 
den aktuella rekvisitionsperioden. Om ordnad bokföring saknas 
bifogas kopior på samtliga verifikat som har betalats under 
rekvisitionsperioden. Rekvisitionen ska vara underskriven av 
behörig firmatecknare hos stödmottagaren. 
 
• Vid varje rekvisitionstillfälle ska en lägesrapport inkomma med 
redovisning av projektets genomförda aktiviteter och uppnådda 
mål. I slutrapporten som lämnas in vid projektslut redovisas 
projektets måluppfyllelse och effekter, samt en analys och 
motivering av föreliggande skillnader mellan förväntade och 
uppnådda resultat enligt projektplanen. 
 
• Om det förekommer bidrag i annat än pengar i projektet ska en 
sammanställning av periodens tidrapporter inlämnas vid varje 
rekvisitionstillfälle. Av tidrapporterna ska framgå namn, antal 
timmar upparbetade under perioden, kostnad/timme och 
specifikation av utfört arbete. Tidrapporten ska vara underskriven 
av projektansvarig hos stödmottagaren. 
 
• Förskottsutbetalning sker endast om det finns särskilda skäl och 
efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft. Om förskott 
beviljas ska det avräknas under första året av projektperioden.  
 
• Beslutat belopp ska vara uttaget senast 1 månad efter projektets 
slut enligt ansökan. Därefter upphör beslutet att gälla om inte 
särskild anmälan om dröjsmålet lämnats till Region Värmland. 
Slututbetalning kan överklagas hos Region Värmland. Överklagan 
sker genom skriftlig handling, via mail till 
projektekonomi@regionvarmland.se, inom två veckor från den 
dagen klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska klagande 
ange vad som överklagas och vilken ändring i beslutet som begärs. 
 
• I förekommande fall ska uppgifter inhämtas om F-skattebevis. 
Vid upphandling av varor och tjänster skall lagen om offentlig 
upphandling tillämpas. 
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Återkrav 
 

• Bidraget kan hållas inne och/eller återkrävas om 
förutsättningarna för projektets finansiering förändrats, om 
projektarbetet inte bedrivs enligt den överenskomna 
projektplanen, om bidraget beviljats på grund av oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter, om stödmottagaren bryter mot villkoren för 
beslutet eller om mottagaren använder bidraget för annat ändamål 
samt ej kan redovisa upparbetade kostnader för det belopp som 
eventuellt har utbetalats i förskott. 
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