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Utkom från trycket
den 7 september 2001

beslutade den 30 augusti 2001.
Regeringen beslutade 2000-12-14 att vissa myndigheter får betala ut förskott
av medel från EG:s strukturfonder. Verket för näringslivsutveckling, NUTEK, föreskriver, med stöd av regeringsbeslutet 2000-12-14 om hur redovisningen skall ske, följande:
1 § Förvaltningsmyndighet, annan beslutande myndighet, och utbetalande
myndighet skall senast den 1 oktober 2001 redovisa till Verket för näringslivsutveckling antalet projekt som beviljats förskott, hur mycket medel som
utbetalats i förskott samt erfarenheter beträffande förskottshanteringen genom att besvara frågorna i ett av NUTEK fastställt frågeformulär (bilaga).
2 § För att en enhetlig redovisning av respektive strukturfondsprogram
skall kunna uppnås, skall de uppgifter som skall översändas till NUTEK
samlas i ett frågeformulär för varje strukturfondsprogram. Förvaltningsmyndigheten för respektive strukturfondsprogram ansvarar för samordningen.
3 § De uppgifter som skall redovisas bör översändas elektroniskt på av
NUTEK fastställt frågeformulär, som finns tillgängligt på NUTEK:s hemsida på internet (www.nutek.se) under rubriken ”Blanketter”.

Denna författning träder i kraft den dag den utkommer från trycket.
SUNE HALVARSSON
Kurt Ekelund
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Bilaga

Frågeformulär för NUTEK:s föreskrifter om redovisning av vissa förskottsutbetalningar från EG:s strukturfonder
Den information som efterfrågas skall betraktas som minimikrav. Tillägg
kan göras under Övrig information. Övrigt skriftligt underlag, t ex projektlistor, kan dessutom bifogas som bilagor till frågeformuläret.

Inledning
1.
2.

Vilket strukturfondsprogram avses?
Vilka myndigheter/organisationer inklusive förvaltningsmyndigheten
har inkommit med underlag till redovisningen?

Ansökningar, beviljande och utbetalningar
3.
4.
5.

6.
7.

Hur många projekt inom respektive åtgärd har ansökt om förskott?
Hur många projekt inom respektive åtgärd har beviljats förskott?
Hur många projekt inom respektive åtgärd har inte blivit beviljade förskott trots att de tillhört den kategori stödmottagare som kan beviljas
förskott?
Varför har förskott ej beviljats?
Hur mycket medel har utbetalats i förskott per projekt och hur stor del
av beviljade EU-medel utgörs av förskottet?

Säkerheter
I enlighet med regeringsbeslutet angående föreskrifter för förskottsutbetalningar i fråga om EG:s strukturfonder 2000-12-14 krävs i vissa fall säkerheter.
8.

I de fall förskottsutbetalning kräver säkerheter, vilka former av säkerheter har godkänts?
9. Hur många projekt har med stöd av sina säkerheter beviljats förskott?
10. Hur många projekt har ej beviljats förskott på grund av bristfälliga säkerheter?
11. I de fall beviljande av förskott förutsätter en ekonomisk prövning, vilken typ av ekonomisk prövning har gjorts?
Likviditet i projekten
12. Ser ni en farhåga i att förskott av EU-medel kan förvärra projektens
eventuella likviditetsproblem?
13. Med de erfarenheter ni har av förskott, är det bäst för projekten att avräkna förskottsbeloppet löpande eller vid slutrekvisitionen?
14. Med de erfarenheter ni har av förskott, är det bättre för projekten att få
förskottet i början eller slutet av projektperioden?
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Information om projektägarna
15. Vilka typer av projektägare har erhållit förskott? (Ideella föreningar, lokala kooperativ eller allmännyttiga stiftelser).
16. Har projektägarna sökt förskott av EU-stöd från programmet tidigare?
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Datastöd för förskottshantering
17. Vilket datastöd används för registrering av ansökan, beslut och utbetalning av förskott?
18. Har hanteringen av förskott medfört förändringar i de befintliga datastöden?
19. Vilka erfarenheter har ni av användningen av datastödet i hanteringen
av förskott?
Övrig information
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Information om NUTFS
Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd kan
beställas hos NUTEK Förlag, Trycksaksexpeditionen, fax 08-681 92 05.
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