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Indelning av kostnader 
När ni budgeterar för projektets kostnader ska ni dela in dem i nedanstående 
kostnadsslag. 

Läs under respektive rubrik här nedan, för mer information och exempel hur ni ska 
redovisa era kostnader. 

Personal 
Extern sakkunskap och externa tjänster 
Resor och Logi 
Investeringar, materiel och externa lokaler 
Schablonkostnader (lönebikostnader samt OH-påslag) 

Personal 

Kostnader för löner är stödberättigande om 

• de har uppstått genom arbete i projektet, (och skulle alltså inte ha funnits annars) 
• de är bokförda i projektets bokföring 
• det finns anställningsavtal och arbetsbeskrivning för den personal som får lön 
• ni som stödmottagare inte redan har tagit emot stöd för lönekostnader från annat 

håll, till exempel genom lönebidrag eller anställningsstöd. 

Observera att ni bara ska redovisa lönekostnader under kostnaden Personal. 
Lönebikostnader som till exempel sociala avgifter, arbetsmarknadsförsäkringar och 
pension beräknas utifrån ett schablonpåslag och redovisas därför under Indirekta 
kostnader = Schablonkostnader. 

Personal med månadslön som arbetar varierande del i projektet 
Om projektet har personal som arbetar ett varierande antal timmar i projektet ska ni 
beräkna timkostnaden per person enligt följande modell: (månadslön x 12) / årsarbetstid 1 
720 timmar = timkostnad. Semesterersättning ingår i timkostnaden. 
Årsarbetstiden gäller för alla anställda. 

Den stödberättigande lönekostnaden är timkostnaden beräknad enligt ovan, multiplicerad 
med antalet arbetade timmar i projektet. 

Krav på tidsredovisning 
Personal som arbetar varierad arbetstid i projektet är skyldig att tidredovisa dag för dag. 
Tidsredovisningen ska täcka 100 procent av den anställdes arbetstid. Det innebär att ni 
även ska redovisa den tid som ni arbetat i den ordinarie verksamheten, eller i annat EU-
projekt. 
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Om ni har ett eget tidredovisningssystem som visar motsvarande uppgifter som i 
tidredovisningsmallen får ni använda ett utdrag ur det systemet. Personen som utfört tiden 
i projektet ska intyga utdraget. 

Vid det första redovisningstillfället, eller om lönen ändras, ska ni styrka månadslönen 
med en lönespecifikation, ett anställningsavtal eller liknande. 

Extern sakkunskap och externa tjänster 

Köp av tjänster för extern sakkunskap och externa tjänster som behövs för att genomföra 
projektet är stödberättigande. 

Tjänster som innefattas i schablonen för indirekta kostnader är inte stödberättigande. 

Resor och logi 

Följande kostnader för resor och logi är stödberättigande: 

• resor som exempelvis biljetter, rese- och bilförsäkring, bränsle, milersättning och 
vägtullar 

• måltider, om de inte täcks av traktamente 
• logi 
• visum 
• dagtraktamenten 

Investeringar, materiel och externa lokaler 

Kostnader för investeringar och materiel är stödberättigande om investeringarna eller 
materielen köps, hyrs eller leasas av projektet. Investeringar som belastar projektet ska 
vara budgeterade och godkända i ert beslut om stöd. 

Till investeringar räknas kostnader för inköp av utrustning som är avsedd för 
stadigvarande bruk. Att uppföra eller köpa en byggnad är också en form av investering. 
En investering bör ha en beräknad ekonomisk livslängd på minst 3 år. 

Till kostnader för materiel räknas inköp av utrustning av karaktären förbrukningsmateriel, 
till exempel laboratoriekemikalier som behövs för projektaktiviter. 

Om utrustningen som ni leasar eller köper in kommer att ha ett värde när projektet 
avslutas kan Tillväxtverket besluta att kostnaden bara är stödberättigande till en viss del. 

Om ni säljer utrustningen i samband med att projektet avslutas ska ni räkna av inkomsten 
från projektets stöd. Om ni säljer eller för över utrustningen till en annan verksamhet 
under projektperioden måste ni redovisa det som en intäkt i projektet. 
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Investeringar och materiel som innefattas i schablonen för indirekta kostnader är inte 
stödberättigande. Det gäller till exempel kontorsutrustning för projektpersonal. 

Externa lokaler 
Hyra för externa lokaler kan vara stödberättigande. Med externa lokaler menas lokaler 
som inte är projektpersonalens kontorslokaler eller egna seminarie-, konferens- eller 
möteslokaler. Exempel på externa lokaler är lokaler för laboratorie-, inkubator- eller 
testbäddsverksamhet. 

De kostnader för externa lokaler ni kan få stöd för är hyra för den andelen av lokalytan 
och den tid ni använder lokalerna enbart för att genomföra aktiviteter i projektet. Ni ska 
kunna visa antingen en separat faktura för de externa lokalerna eller en tydlig 
beräkningsmodell som visar hur stor andel av hyran som har direkt med era 
projektaktiviteter att göra. 

Kostnader för projektpersonalens kontor omfattas alltid av schablonen för indirekta 
kostnader. Ni ska därför inte redovisa kostnader för kontorslokaler för projektpersonalen 
som en direkt kostnad, även om separat faktura finns. Det gäller oavsett vem som äger 
lokalerna och var de ligger. 

Om ni som stödmottagare har lokaler, som inte är kontorslokaler, inom er organisation 
som behövs i projektverksamheten, till exempel en laboratorielokal kan den faktiska 
kostnaden för användandet av lokalen var stödberättigande. Det spelar ingen roll vilken 
hyra ni som stödmottagare eventuellt brukar ta av andra som hyr lokalen, endast den 
faktiskt visade kostnaden kan vara stödberättigande i projektet.  

Schablonkostnader 

Projektets lönebikostnader och indirekta kostnader ska beräknas med ett schablonpåslag. 

Lönebikostnader 
Projektets lönebikostnader ska beräknas med ett lönekostnadspåslag. 
Lönekostnadspåslaget är ett schablonpåslag på 42,68 procent av periodens lönekostnader 
i kostnadsslaget personal. Påslaget motsvarar ett genomsnitt av lagstadgade 
arbetsgivaravgifter, kollektivavtalade pensioner samt avtalsförsäkringar för hela 
arbetsmarknaden. 

Ni ska använda schablonen för all personal i projektet, oavsett vilka faktiska 
lönebikostnader ni har för personalen. 

Ni behöver inte bokföra lönebikostnaderna på projektet. Eftersom de stödberättigande 
lönebikostnaderna beräknas med schablonen behöver ni inte heller skicka in kopior på 
betalda pensionspremier och liknande. 
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Eventuella skattepliktiga traktamenten och reseersättning som redovisas i kostnadsslaget 
resor och logi utgör inte underlag för lönebikostnader. 

Exempel 
Om den stödberättigande lönekostnaden för Anna var 35 600 kronor i oktober, blir de 
stödberättigande lönebikostnaderna för Anna 35 600 kronor x 0,4268 = 15 194 kronor. 

Indirekta kostnader 
Om ert projekt har stödberättigande personalkostnader ska ni beräkna projektets 
stödberättigande indirekta kostnader enligt särskilda schabloner som Tillväxtverket tagit 
fram. 

Syftet med schablonerna är att förenkla kostnadsredovisningen för er som stödmottagare. 
Ni slipper att registrera fakturor och kvitton för vissa kostnader i er ansökan om 
utbetalning, något som tidigare visat sig varit svårt att redovisa på rätt sätt. Det gäller 
bland annat kostnader för resurser som används både i projektet och i organisationens 
ordinarie verksamhet.  

Grundprincipen är att schablonerna för indirekta kostnader innefattar alla typer av 
kostnader som räknas upp i listan nedan. Vid enstaka tillfällen under projekttiden kan 
Tillväxtverket medge att ni redovisar kostnader enligt listan som direkta kostnader, 
förutsatt att följande tre villkor är uppfyllda: 

1. Kostnaden avser en eller flera klart avgränsade projektaktiviteter som 
förekommer högst två gånger per år i genomsnitt under projektperioden. 

2. Kostnaden för varje aktivitet ska uppgå till minst några tusental kronor och vara 
tydligt specificerad på en eller flera fakturor som avser projektet och inget annat. 

3. Aktiviteten ska vara godkänd i förväg av Tillväxtverket. Antingen genom att det 
framgår av aktivitetsplanen i beslutet om stöd att denna typ av aktivitet är en 
naturlig del av projektets verksamhet. Eller att ni tillfrågar Tillväxtverket innan 
respektive aktivitet genomförs, och inväntar Tillväxtverkets godkännande. 

I schablonen ingår kostnader för: 
• kontorslokaler för projektpersonal, till exempel kostnader för hyra, el, gas, värme, 

vatten, säkerhet, underhåll, städning och reparationer av projektpersonalens 
kontor. Med kontorslokaler menas även egna lokaler som används för seminarier, 
konferenser och möten inom projektet. 

• inköp, avskrivning, hyra, leasing, reparation och underhåll av kontorsutrustning 
för projektpersonal, till exempel möbler och datorer inklusive programvaror 

• försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för kontorsutrustning 
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• IT-system 

• utbildning och annan kompetensutveckling 

• sjuk- och hälsovård för projektpersonal 

• frisk- och personalvård för projektpersonal 

• frukt, fika, fikabröd, lunch och annan förtäring för projektpersonal 

• personalfester, personalutflykter och andra trivselaktiviteter för projektpersonal 

• projektpersonalens deltagande i informationsmöten, planeringskonferenser, kick-
off, grupputveckling och liknande aktiviteter 

• övriga indirekta kostnader i organisationen, till exempel ledning, kundservice, 
personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, information, marknadsföring 
och juridik 

• kontorsmaterial 

• kontorsservice 

• kopiering 

• reception 

• registratur och arkivering 

• rekryteringskostnader, till exempel annonsering av tjänst 

• bankavgifter för konton och kort 

• kommunikation, till exempel telefon, fax, internet, porto, visitkort 

• böcker och tidningar 

• parkeringskostnader 

• medlemsavgifter 

Tillväxtverkets definitioner i detta sammanhang 

Projektpersonal avser personal som är anställd hos stödmottagaren, eller hos 
samverkansparter i ett samverkansprojekt, och där de stödberättigande 
personalkostnaderna utgör underlag för schablonpåslag för indirekta kostnader. 
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Egna lokaler avser lokaler som ingår i stödmottagarens (eller samverkansparternas i ett 
samverkansprojekt) ordinarie lokalbestånd och nyttjas av projektets personal, 
samverkansparternas personal samt eventuellt inhyrda konsulter. 

Direkt kostnad är en kostnad för något annat än det som nämns i listan ovan, förutsatt att 
den har en direkt koppling till projektgenomförandet och kan verifieras med bokförings- 
och fakturaunderlag. En direkt kostnad ska gå att utläsa av en faktura direkt ställd till 
projektet. Den får inte utgöra en schablonandel av en större faktura eller utgöras av en 
internfaktura. För att vara stödberättigande ska en direkt kostnad gå att redovisa i något 
av kostnadsslagen 

1. Personal 

2. Extern sakkunskap och externa tjänster 

3. Resor och logi, eller 

4. Investeringar, materiel och externa lokaler 

Det finns två olika schablonsatser för de indirekta kostnaderna, beroende på vilken typ av 
stödmottagare ni är: 

• 20 procent för universitet och högskolor 

• 15 procent för övriga stödmottagare. 

Schablonerna beräknas som ett påslag på de stödberättigande personalkostnaderna 
inklusive lönebikostnader. 

Exempel 
En ekonomisk förening har april–juni haft stödberättigande lönekostnader på 150 000 
kronor i ett projekt. 

De stödberättigande personalkostnaderna inklusive lönebikostnader enligt Tillväxtverkets 
schablon blir då 150 000 kronor + (150 000 x 0,4268) = 214 020 kronor. De 
stödberättigande indirekta kostnaderna för kvartal 2 blir 214 020 kronor x 0,15 = 32 103 
kronor. 
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