Bilaga nr

PROJEKTSTÖD
– medfinansieringsintyg

Använd den här blanketten för att intyga övrig offentlig
medfinansiering och offentliga resurser i projekt inom
landsbygdsprogrammet 2014–2020, havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 samt regional- och
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling
2014–2020.
Den ifyllda blanketten är en bilaga till ansökan om
projektstöd.

Jag intygar att undertecknad finansiär åtar sig att medfinansiera
projektet (projektnamn)
som genomförs av (stödmottagarens namn)
med organisationsnummer (stödmottagarens organisationsnummer)
enligt vad som framgår nedan.
Medfinansiering i pengar:
Den faktiska medfinansieringen är högst

kronor

Medfinansiering i annat än pengar:
Finansiärens egen arbetstid (lön)

högst

kronor

Upplåten lokal

högst

kronor

Annat

högst

kronor

Består medfinansieringen till någon del, direkt eller indirekt av EU-medel?

Ja

Nej

Konto för återbetalning
Om projektets faktiska utgifter blir lägre än budgeterat ska stödmottagaren betala tillbaka eventuellt för hög utbetald
medfinansiering. Återbetalning ska ske till finansiärens:

bankgiro nr
plusgiro nr
Handläggande myndighet kommer att meddela både finansiären och stödmottagaren om och i så fall hur mycket pengar som
ska betalas tillbaka. Stödmottagaren ska betala tillbaka pengarna innan myndigheten gör slututbetalningen till projektet.

Finansiär
Undertecknad finansiär åtar sig att medfinansiera med högst det angivna beloppet
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Organisation, namn och adress

Datum

Organisationsnummer

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Information till finansiären
Det belopp som du har angivit kommer att räknas om till en andel av projektets budgeterade
faktiska utgifter. Du som finansiär ska betala minst denna andel av projektets faktiska utgifter.
Om projektets faktiska utgifter blir lägre än budgeterat kommer din andel att öka om du har
betalat in pengarna enligt medfinansieringsintyget. För att projektet inte ska bli överfinansierat
minskas den svenska nationella finansieringen som betalas ut av Jordbruksverket, om sådan
finns. EU finansierar alltid enligt en fastställd procentandel.
Du har möjlighet att istället betala din andel av finansieringen. Då ska du vänta med att betala
ut medfinansieringen tills Jordbruksverket beräknat stödmottagarens ansökan om utbetalning.
Du kan också betala ut pengarna i två eller flera omgångar och vänta med att betala det
slutliga beloppet tills att sökanden ansöker om slututbetalning.
Här nedanför framgår hur andelarna justeras om projektets utgifter blir lägre och du betalar
pengarna enligt medfinansieringsintyget.
I exemplet nedan uppgår de budgeterade utgifterna i projektansökan till 100 000 kronor.
Finansieringen i det här exemplet består av pengar från EU, svensk nationell finansiering som
betalas ut av Jordbruksverket och en kommun som medfinansiär.
Finansiering utifrån budgeterade utgifter i ansökan:
Finansiär

Finansiering (kronor)

Finansiering (%)

EU

50 000 kr

50 %

Jordbruksverket

25 000 kr

25 %

Kommunen

25 000 kr

25 %

100 000 kr

100 %

Om det visar sig att projektets faktiska utgifter i slutändan endast blir 75 000 kronor kommer
kommunens medfinansiering i det här fallet att motsvara en större andel av projektets utgifter
än utifrån vad som var budgeterat. Se nedan.

Finansiering utifrån faktiska utgifter:
Finansiär

Finansiering (kronor)

Finansiering (%)

EU

37 500 kr

50 %

Jordbruksverket

12 500 kr

16,7 %

Kommunen

25 000 kr

33,3 %

75 000 kr

100 %

