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PARTICIPATING  IN

Ett bra och tydligt underlag möjliggör kortare handläggningstider och du kan få ett 
snabbare beslut på din ansökan: 

• Dela upp innehållet och informationen i din budget på ett sådant sätt att det blir tydligt och lätt att följa och förstå 
vad du menar.

• Visa hur du har beräknat resursåtgången för olika aktiviteter och vilka antaganden som du har gjort. 

• Om du inte får plats med den relevanta informationen på raderna i budgetmallen, så hänvisa till en namngiven 
bilaga där du utvecklat informationen vidare. Om du använder en bilaga, tänk på att använda samma rubriker som i 
din budgetmall så att det går lätt att följa. 

• Om du lägger något i flikar i budgeten, gör då en PDF av din budget innan du lägger in den i e-tjänsten så att du ser 
att ditt dokument har ett läsbart format. 

• Märk dina bilagor på ett tydligt sätt. 

Nedanstående si�ror hänvisar till si�rorna i budgeten i 
exempelansökan Skräppdödaren 



1. Namn på aktiviteten

- Har du namngivit aktiviteten på ett sådant sätt att det framgår vad som ska utföras i aktiviteten? 

2. Beskrivningen av aktiviteten

- Har du delat upp ditt projekt i ett antal aktiviteter utifrån vad som logiskt hänger ihop? 

- Har du beskrivit vad som ska hända i aktiviteten och vad som är målsättning och syftet med den? 

- Har du angett vilka personer och organisationer som är ansvariga och deltar i aktivitetens olika delar?

- Har du angivit den uppskattade tidsåtgången för de olika samarbetsparternas arbete med delaktiviteterna i 
respektive aktivitet?

3. Utgifter för personal 

Har du redovisat lön för alla personer som är anställda hos samarbetspartners under utgifter för personal? Du ska 
redovisa lönekostnader för personal hos samarbetspartners på samma sätt som du redovisar lönekostnader för din 
egen personal. 

Om någon samarbetspart företräder sin enskilda firma, handelsbolag eller kommanditbolag ska den arbetstiden 
redovisas under övriga utgifter med 220 kr/timme. Se nedan.

3a. Utgifter för personal - beskrivning av utgiftsposter
- Har du här redovisat personer och samarbetspartner tillsammans med vilka delaktiviteter de ska arbeta med, 
exempelvis genom samma si�ror som i aktivitetsbeskrivningen?

3b. Utgifter för personal - antal
- Har du här angivit tiden som respektive person beräknas arbete inom aktiviteten? Tänk på att det är viktigt att vi 
förstår hur du har tänkt när du beräknat tiden och vilka övergripande antagande som du har gjort.

3c. Utgifter för personal-utgifter/enhet  Är det antingen eller av nedanstående eller bägge?
- Har du utgått från den anställdes månadslön före skatt och lagt på Jordbruksverkets schablon på 42,68?

- Har du lämnat in en timkostnadsberäkning för de anställda personer som arbetar i ditt projekt? Blanketten 
Beräkning av timlön FPMB 12:9 hittar du i Jordbruksverkets webbutik 
(https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/fpmb129.html ).

4. Indirekta kostnader 

Detta gäller inte enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag eftersom de inte kan  ansöka om indirekta 
kostnader.

- Har du sökt stöd för ett genomsnitt av de indirekta kostnaderna för de tre senaste årsboksluten hos 
samarbetspartnerna? Det finns bra exempel på hur beräkningen ska gå till i Jordbruksverkets generella budgetmall 
(https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/fpmb1211.html) . 

- Har du lämnat in underlag som visar beräkning av genomsnitt för samarbetspartnernas indirekta kostnader? 



5. Övriga utgifter

- Har du lämnat minst två jämförbara o�erter eller prisuppgifter för de varor och tjänster som köps in i projektet? På 
o�erterna ska det tydligt framgå vad projektet vill köpa in och vad säljaren avser att leverera för priset.  

- Om du inte kan få fram två jämförbara o�erter eller prisuppgifter, har du så tydligt du kan beskrivit vad din utgift 
består av och hur du har beräknat den? 

- Har du redovisat dina samarbetspartners som är enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag till 
enhetskostnaden 220 kronor per timme? 

- Om du har kostnader för resor och boende i ditt projekt, har du beskrivit innehållet och syftet med dina resor?

- Har du använt dig av schablonerna för mat, dryck och resor med bil? Lunch eller middag ersätts med 90 kronor, 
fika 60 kronor och resa med egen bil ersätts med 30 kronor per mil. 

- Om du använder samarbetsparternas egna resurser gäller självkostnadspriser. Om detta är aktuellt i ditt projekt, 
har du tagit fram en självkostnadskalkyl för samarbetspartnernas övriga utgifter? Tänk på att om din 
självkostnadskalkyl innehåller personalkostnader ska dessa redovisas under Utgifter för personal respektive under 
Indirekta kostnader.


