Samfinansiering i forskningsprojekt
Riktlinjer från våra större finansiärer

Genom samproduktion mellan företag och akademi
skapar forskningen samhällsnytta samtidigt som
företagen stärker sin konkurrenskraft.
Företag kan delta i forskningsprojekt vid Mittuniversitetet
på olika sätt. Det kan ske genom bidrag som kontanta
medel. Det kan också handla om arbete i den ordinarie
verksamheten som relaterar till ett forskningsprojekt eller
att företag lånar ut lokaler, utrustning och maskiner till
forskningsprojekt. Många forskningsprojekt finansieras med
stöd från finansiärerna EU, Energimyndigheten, Vinnova eller
KK-stiftelsen. De olika finansiärerna har egna riktlinjer för
hur företagens samproduktion ska redovisas. Vi ger här en
kortfattad introduktion och exempel på kostnader som kan
redovisas som samfinansiering. Externa finansiärer har olika
namn på samfinansiering. Det kan benämnas samfinansiering,
medfinansiering, motfinansiering, in-kind eller privata bidrag i
annat än pengar, beroende på vem som är finansiär.
Samfinansiering från företag
Samfinansiering kan vara kontant bidrag som universitetet
förfogar över inom projektet. Det kan också vara in-kind, ibland
kallat naturabidrag, vilket innebär att företaget bidrar med egen
arbetstid, materialkostnader eller kostnader för dyr utrustning
etc. Detta är kostnader som bokförs hos företaget. Redovisning
av samfinansiering ska ske under projekttiden. Kostnader
som redovisas som samfinansiering ska ha uppkommit
under projekttiden och kunna hänföras till verksamheten i
forskningsprojektet. Företagets redovisning skickas till lärosätet
vanligtvis en gång per år.
Här följer några exempel på kostnader som företagen kan
redovisa som in-kind (med reservation för varje finansiärs och
utlysningens krav och riktlinjer):

•
•
•
•
•
•
•

Arbetstid, lönekostnader (ofta schablonkostnader)
Resor inom projektet inkl. konferenskostnader
Lokalkostnader
Laboratorietid
Pilotförsök, testuppställningar
Utlåning av dyrbar utrustning
Kostnader för industridoktorand (handledning,
lönekostnader etc.)

Projekt finansierade av KK-stiftelsen
Samproduktion är ett av huvudkraven för att få ett
forskningsprojekt beviljat av KK-stiftelsen. Lönekostnader för
företagets medarbetare kan redovisas som samproduktion
för alla medarbetare på företaget som varit delaktiga i
projektet. Lönekostnader beräknas som ett schablonbelopp
för redovisning till KK-stiftelsen, för närvarande med
800 kr/timme inkl. direkt lön, semesterlön, förmånsvärde,
arbetsgivaravgifter och kostnader för försäkringar. Kostnader
för konsulter accepteras i begränsad omfattning. Det ska i så
fall vara marknadsmässiga kostnader. Kostnader för resor och
konferensavgifter som varit nödvändiga för att projektets mål
ska uppfyllas kan också redovisas som samproduktion. Det ska
då framgå vad arbetstiden använts till. Kostnader för användande
av dyrbar utrustning och/eller licenser för användning av
programvaror direkt kopplade till projektet kan redovisas
som samfinansiering. Hit hör också kostnader för lokaler
om företaget upplåter lokaler åt forskningsprojektet samt
kostnader för material som är nödvändiga för projektet. Faktiskt
antal timmar för nyttjande av lokaler och dyrbar utrustning
redovisas under projekttiden. En schematisk uppställning
av vilka kostnader som uppkommit i företaget redovisas till
Mittuniversitetet årligen.
Läs mer på: kks.se

Projekt finansierade av EU-medel
Företagens medfinansiering kan bestå av kontanta medel
eller bidrag i annat än pengar. Privata bidrag i annat än pengar
räknas som stödberättigande kostnader om bidraget består
i tillhandahållande av varor, tjänster (till exempel arbetstid),
mark och fastigheter eller bygg- och anläggningsarbeten.
Kostnaden finns redovisad hos någon privat organisation, som
räknas som medfinansiär i projektet. Ett exempel kan vara ett
privat företag som bidrar till projektet genom att tillhandahålla
lokaler för projektets verksamhet. Värdet på bidrag i annat
än pengar får inte vara högre än marknadsvärdet. När
Mittuniversitetet ansöker om utbetalning ska företaget verifiera
medfinansieringen. I de fall kostnaden består av arbetad tid,
ska man verifiera den arbetade tiden med tidsredovisning. Om
den privata medfinansieringen är i form av arbetad tid ska man
använda en schablonkostnad, vilken för närvarande är 330 kr/
timme. Beloppet är samma för all personal, oavsett vilken faktisk
timlön personalen har. 330 kr per arbetstimme motsvarar den
genomsnittliga lönenivån på den privata marknaden.
Läs mer på: eu.tillvaxtverket.se/vara-tjanster/ansok-och-rapportera

Projekt finansierade av Energimyndigheten
Utgångspunkten för beräkning av företagens naturabidrag är
att företagens insatser beräknas enligt självkostnadsprincipen
utan vinstpålägg eller någon form av omkostnadspålägg.
Kostnadsunderlaget ska vara reviderbart i enlighet med
tillämplig villkorsbilaga. Lönekostnader för personal som
arbetat i forskningsprojekt differentieras med avseende på
personalkategori med riktvärden enligt Energimyndighetens
hemsida. Materialkostnader får ingå när de är uppenbart
projektspecifika. Maskinkostnader och kostnader för
laboratorieprov beräknas enligt interna prislistor hos företaget.

Stillaståendekostnader orsakade av försök ingår normalt inte
i kostnadsunderlaget. Kostnader för externa forskare eller
annan extern personal inkl. resor och uppehållskostnader
redovisas särskilt och enligt självkostnadsprincipen. Kostnader
för arbetsinsatser i styr- och referensgrupper ingår normalt inte
i beräkningsunderlaget. Kostnader för konferenser, seminarier,
studiebesök ska inte räknas in i beräkningsunderlaget.
Läs mer på: http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/
forskning/soka-stod-och-rapportera/

Projekt finansierade av Vinnova
Vinnovas finansiella bestämmelser för stödberättigade kostnader
gäller för alla projektparter. För att en kostnad ska vara
stödberättigande ska den vara faktisk och reviderbar. Kostnaden
ska bäras av projektpart och ha uppkommit under projekttiden.
Den ska vara bokförd och fastställd enligt projektpartens vanliga
redovisningsprinciper och god redovisningssed. Kostnaden
ska vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande
av projektet. Stödberättigade kostnader ska i projektpartens
redovisning vara särskiljbara från organisationens övriga
transaktioner. Stödberättigande kostnader är; personalkostnader
(de får beräknas till högst 800 kr/timme hos projektpart som
inte är universitet eller högskola), kostnader för utrustning,
mark och byggnader, kostnader för konsulter och licenser (med
vissa begränsningar), övriga direkta kostnader samt indirekta
kostnader i den omfattning som anges i Vinnovas allmänna
villkor.
Läs mer på: vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/

Stöd för redovisning
Mittuniversitetets forskningsadministratörer kan bistå med stöd
och blanketter för att redovisa samfinansieringen.
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