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Guide till villkor om stödberättigande kostnader 

Inledning  

I villkoren för bidrag för respektive program, anges vilka kostnader som är 
stödberättigande i de projekt som beviljas bidrag. Stödberättigade kostnader, i 
Utlysningstexten. I den här guiden förtydligas vilka dessa kostnader är och hur 
bidragsmottagare ska beräkna och redovisa dessa kostnader.  

Med stödberättigande kostnader menas de kostnader som krävs för att genomföra 
projektet och som helt eller delvis kan täckas av bidraget. Även en projektpart 
som inte är bidragsmottagare omfattas av de allmänna villkoren. 

Både villkor i respektive program och denna guide baseras på reglerna om statligt 
stöd och då främst på den så kallade Gruppundantagsförordningen, GBER3. 
Eventuell tolkning ska göras utifrån relevanta delar av GBER. 

Generella förutsättningar 

Kostnader är inte automatiskt stödberättigande enbart på grund av att de ingår i ett 
kostnadsslag som kan vara stödberättigande. Samtliga kostnader måste också 
uppfylla de förutsättningar som listas i detta avsnitt, oberoende av kostnadsslag. 
För att en kostnad ska vara stödberättigande ska följande uppfyllas:  

- Kostnaden ska vara faktisk och reviderbar, vilket innebär att den ska ha 
uppkommit och kunna återfinnas i bokföringen hos projektparten. Den får 
alltså inte vara uppskattad. Det innebär till exempel att en projektpart som 
inte tar ut lön inte kan ta upp och få bidrag till den beräknade kostnaden. 
Detta beror på att det då inte är en faktisk lönekostnad som kan återfinnas i 
projektpartens bokföring. 

- Den ska bäras av projektparten, vilket innebär att projektpart bara får ta 
upp sina egna kostnader. 



 

  

2021-09-09 Reg No Dnr 2021–174/175 
  

 

 

    2 (4) 
 

- Den ska ha uppkommit under den projekttid som framgår av beslutet. 
Kostnader som uppkommit före eller efter den i beslutet angivna 
projekttiden är alltså inte stödberättigande. 

- Den ska vara fastställd i enlighet med projektpartens vanliga 
redovisningsprinciper och god redovisningssed. 

- Den ska vara bokförd hos den projektpart som redovisar kostnaden. 

- Den ska vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av 
projektet, vilket innebär att kostnaden ska vara rimlig, proportionerlig och 
nödvändig för genomförandet av aktiviteterna i projektet. Endast den del 
av kostnaderna som är hänförliga till projektet är stödberättigande.  

I redovisningen ska projektkostnaderna vara särskiljbara från organisationens 
övriga transaktioner. Man skiljer på direkta och indirekta kostnader där direkta 
kostnader är sådana som uppkommer som en omedelbar följd av projektet, såsom 
personalkostnader och resekostnader. De skulle alltså inte ha uppkommit om man 
inte hade genomfört projektet. Indirekta kostnader (overhead eller OH) är 
allmänna omkostnader som inte uppkommer som en omedelbar följd av projektet 
men som ändå kan relateras till kostnaderna för att genomföra projektet, såsom 
kostnader för ordinarie verksamhetslokaler och städning.  

Kostnadsslag i villkoren 

Personalkostnader 
För att personalkostnader ska vara stödberättigande ska de vara faktiska. Det får 
alltså inte vara en uppskattning eller en schablon utan kostnaden ska ha 
uppkommit, vilket betyder att lön har utbetalats och bokförts som lönekostnad.  

Med personalkostnad menas bruttolön och faktisk lönebikostnad, som till exempel 
sociala avgifter, obligatoriska pensionsavsättningar, obligatoriska försäkringar och 
avgifter samt semesterersättning. Skattepliktiga förmåner ska inte inräknas. 
Eftersom endast faktiska personalkostnader är stödberättigande omfattas inte 
situationer när man inte alls tar ut någon lön eller liknande situationer som inte 
medför en faktisk kostnad. Om löneavstående däremot görs till förmån för 
obligatoriska pensionsavsättningar som normalt ingår i begreppet personalkostnad 
betraktas det som personalkostnad och är därmed en stödberättigande kostnad. 
Om en projektpart inte tar ut lön, finns ingen faktisk lönekostnad som kan 
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återfinnas i bokföringen. Projektparten kan då inte ta upp den som en 
stödberättigande kostnad.  

Det är inte acceptabelt att höja lönen inför projektet och därmed öka 
projektkostnaden. Eftersom en kostnad också ska kunna revideras för att anses 
som stödberättigande krävs att ni kan visa den tid som nedlagts i projektet. Det 
förutsätter att det finns någon form av tidsredovisning. Tidsredovisningen behöver 
inte bifogas vid rapportering annat än på Rymdstyrelsens begäran.  

Rymdstyrelsen har rätt att besluta om en stödnivå under den maximalt tillåtna för 
respektive stödgrund. Det finns dock i de flesta fall ingen anledning att sänka 
stödnivån under den maximalt tillåtna. 

Utrustning, mark och byggnader 
För instrument, utrustning och byggnader är det avskrivningskostnaderna som är 
stödberättigande. Dessa kostnader är bara stödberättigande i den utsträckning och 
under den tid som de tas i anspråk i projektet. Det innebär att om de bara används 
till viss andel och under viss tid i projektet, så är endast kostnaden 
stödberättigande i motsvarande mån.  

Exempel  

Projekttid 4 år Avskrivningstid 5 år, dvs. 20 % per år Inköpskostnad utrustning 
100 000 kr Tid för användning i projektet 2 år Andel användning i projektet 30 % 
(används till 70 % i andra aktiviteter) Stödberättigande kostnad 100 000 x 20 % x 
30 % x 2 = 12 000 kr  

För mark är verkliga kapitalkostnader eller hyra stödberättigande i den 
utsträckning och under den tid som marken tas i anspråk i projektet. Kostnad för 
till exempel ordinarie verksamhetslokaler, mark eller andra byggnader som inte 
uppkommer till omedelbar följd av projektet är inte en stödberättigande direkt 
kostnad utan kan i stället ingå i indirekta kostnader.  

Indirekta kostnader 
Indirekta kostnader (overhead) är allmänna omkostnader som inte uppkommer 
som en omedelbar följd av projektet men som ändå kan relateras till kostnaderna 
för att genomföra projektet. Detta innefattar exempelvis kostnader för ordinarie 
verksamhetslokaler och städning. Universitet och högskolor samt 
forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den 
fullkostnadsprincip som de tillämpar. När forskningsinstitut deltar i sin 
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ekonomiska verksamhet är de att betrakta som företag och då gäller vad som sägs 
nedan för ”övriga organisationer”.  

Övriga organisationer får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 % på 
sina stödberättigande personalkostnader. Det betyder att om de faktiska indirekta 
kostnaderna är lägre ska påslag göras med verkliga indirekta kostnader. 

Mervärdesskatt 

Samtliga stödberättigande kostnader ska redovisas exklusive moms. Det innebär 
att momsen som huvudregel inte är en stödberättigande kostnad. Fakturering till 
Rymdstyrelsen ska därför ske utan moms. Om en projektpart inte är 
momsredovisningsskyldig kan dock momsen vara en faktisk kostnad och är då 
stödberättigande.  
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