REKVISITION
Rekvisitionen avser:
Delrekvisition

Slutrekvisition (fyll i slutrapportbilagan)

Perioden fr o m – t o m
(Fyll i den period som rekvisitionen avser)

Projektets namn (enligt beslut)

Stödmottagare (som angivits i ansökan):
Stödmottagare
Adress

Postnr och postadress

Organisationsnummer

Plus- eller bankgiro

Kontaktperson Ekonomi

Telefon

E-post

Bedömning/utbetalning av projektstöd

Datum:

Denna ruta fylls i av kansliet på Skaraborgs kommunalförbund
ENHET

SLAG

VERKSAMH

AKTIVITET

OBJEKT

Belopp med bokstäver

PROJEKT

BELOPP

Summa

Projektperiod
Bedömning
Utbetalas
JA eller NEJ
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LÄGESRAPPORT
Sammanfattning, ge en kort beskrivning över de aktiviteter som genomförts under den tid som delrekvisitionen avser.
(vid slutrapport fyll istället i sammanfattning under slutrapport)

Avvikelser från ansökan och beslut. Beskriv, förklara och kommentera eventuella avvikelser, t ex avseende aktiviteter, tid och
budget, från ansökan/beslut. Ange hur det påverkar genomförande av projektet.

Projektets förbrukade medel

Skaraborgs Kommunalförbund betalar ut utifrån den andel av stödberättigade kostnaderna som angivits i beslutet.
Denna period
Perioden som denna
rekvisition avser.

Kostnadsslag

Förklaring

Lönekostnader

Lönekostnader för personer som direkt deltar i projektarbetet. Lönen
ska motsvara den anställdes ordinarie lön inklusive sociala avgifter.
Beräknad nedlagd tid och lönekostnader för personer som arbetar
inom projektet men som ej är anställda av projektägaren. Lönen ska
motsvara den ordinarie lönen inklusive sociala avgifter. Här tas även
upp ideellt arbete, dvs nedlagd tid från deltagande företag eller ideellt
arbete som utförs av privatpersoner eller organisationer inom privat
sektor. Ideellt arbete värderas till högst 165 kronor per timme.
T ex konsulter och föreläsare, dvs kompetens som köps in utifrån. Här
redovisas även personer som finansieras med
arbetsmarknadspolitiska medel.

Externa tjänster
(direktfinansierade)

Externa tjänster
(köpta)
Resor
Övrig
kommunikation
Marknadsföring

T ex telefon, porto, datakommunikation osv.

Lokaler

T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med seminarier och
även andra lokaler som projektet disponerar.
T ex maskiner och byggnader som är kopplade till projektet och som
är avsedda för stadigvarande bruk, dvs inte av karaktären
förbrukningsmaterial. Datautrustning kan ej tas upp som investering.
Observera att kostnadsslaget övriga kostnader får utgöra max 10 %
av den totala projektkostnaden. Kostnader för intern representation är
inte stödbar. Vidare godkänns inte kostnader för alkohol.

Investeringar

Övrigt

T ex trycksaker osv.

Summa totala kostnader
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Totalt för projektet
Ackumulerat
(tidigare rekvisitioner
samt denna period).

Specifikation övriga kostnader

Specificera kostnadsslaget övriga kostnader som angivits under ”Projektets förbrukade medel” på föregående sida av
rekvisitionen:
Denna period

Övriga kostnader kr

Totalt för projektet

Summa övriga kostnader

Projektets finansiering

Offentliga medfinansiärer skall anges med namn. Den privata medfinansieringen skall anges utifrån typ av finansiering.
Denna period
Perioden som denna
rekvisition avser.

Offentlig finansiering

Totalt för projektet
Ackumulerat
(tidigare rekvisitioner
samt denna period).

Kontantfinansiering:

Direktfinansiering:

Privat finansiering
Kontantfinansiering
Projektintäkter (ex. deltagaravgifter etc)
Direktfinansiering
Summa total finansiering (Offentligt + privat)

Underskrift
Härmed intygas att uppgifter som lämnats i rekvisitionen inklusive bilagor är riktiga. Uppgifterna har hämtats från en projektredovisning
som uppfyller kraven i Skaraborgs kommunalförbunds villkorsbilaga. Representanter för Skaraborgs kommunalförbund har rätt att vid
behov ta del av originalverifikationer samt i övrigt granska projektverksamheten.
Ort
Datum
Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Rekvisition tillsammans med lägesrapport/slutrapport skickas till:
Skaraborgs Kommunalförbund
Tillväxprogrammet
Box 54
541 22 Skövde
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SLUTRAPPORT
Om detta är en slutrapport ska följande dokumentation fyllas i.
Projektgenomförande, beskriv hur projektet har arbetat för att uppnå syfte och mål. Ge en sammanfattande beskrivning av
projektgenomförandet med fokus på genomförda aktiviteters inriktning och resultat. Vid eventuella avvikelser från
ansökan/beslut, förklara och kommentera samt ange om det har funnits några speciella problem vid genomförandet av
projektet.

Indikatorer

Antal
(förväntat
utfall)

Utfall

Kommentarer

Antal nya företag
Nya arbetstillfällen (årsarbetskrafter)
Antalet deltagare i kompetenshöjande insatser
Antalet nya nätverk
Antalet nya produkter
Antalet nya tjänster
Egna indikatorer:

14. Horisontella kriterier – miljö/jämställdhet/integration/tillgänglighet
Som en viktig del i tillväxtarbetet ska de projekt som Skaraborgs kommunalförbund finansierar arbeta utifrån fastställda
horisontella kriterier. Projekten ska aktivt arbeta för att minimera den egna miljöpåverkan, främja såväl jämställdhet
som integration samt att dess verksamhet ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Beskriv hur
projektet kommer att arbeta med dessa horisontella mål.
Miljö:

Jämställdhet:

Integration:
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Tillgänglighet:

Resultat samt övriga effekter. Om vissa indikatorer/mål inte har uppnåtts, kommentera och analysera varför. Vidare beskriv
eventuella mervärden t ex (inte mätbara resultat) som projektet har lett till samt eventuella sidoeffekter som inte förväntades då
ansökan togs fram.

Långsiktighet. Ange om samma verksamhet som drivits i projektet kommer att genomföras även efter projektperiodens slut. I
så fall i vilken form och hur förväntas insatserna att finansieras? Hur ska resultatet tillvaratas och spridas?

Hur har du upplevt samarbetet varit med Skaraborgs kommunalförbund?

Underskrift vid slutrapport
Härmed intygas att uppgifter som lämnats i slutrapporten inklusive bilagor är riktiga. Representanter för Skaraborgs
kommunalförbund har rätt att vid behov ta del av originalverifikationer samt i övrigt granska projektverksamheten.
Undertecknad medger enligt 10 § personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har
lämnats i ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Skaraborgs
kommunalförbunds hantering av ärendet (registrering i diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information
om projektet.
Ort
Datum
Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Rekvisition tillsammans med lägesrapport/slutrapport skickas och mailas till:
Skaraborgs Kommunalförbund
Tillväxprogrammet
Box 54
541 22 Skövde
info@skaraborg.se
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Skriv ut

Återställ

