Villkor Atlas partnerskap 2017
1. BESLUT
Universitets- och högskolerådets beslut om beviljande av medel meddelas via e-post
till kontaktperson och rektor/rektors motsvarighet. I beslutet specificeras beviljade
medel samt de särskilda villkor som gäller.

2. SYFTE
Beviljade medel gäller för partnerskap i enlighet med beskrivning i ansökan.

3. GILTIGHET
Beviljade medel ska utnyttjas inom den giltighetsperiod som anges i beslutet.

4. FINANSIERING
Beviljat belopp framgår av beslutet.
Medel beviljas i form av en klumpsumma om högst 50% av vad ansökande skola avser
att bidra med. Pengarna kan användas för att täcka kostnader för resa och uppehälle.
För samarbete med ett land utanför EU/ EES samt OECD kan beviljade medel även
användas för att bjuda in representanter från partnerorganisationen.
Kostnader för personal och eventuella vikarier är inte giltiga.
Enligt 8 kap 5§ inkomstskattelagen (1999:1229) är stipendier för utbildning mestadels
skattefria. Vi rekommenderar att kontakta Skatteverket vid tveksamhet.

5. UTBETALNING AV MEDEL
Efter beslut av Universitets- och högskolerådet betalas medel ut till det bank- eller
plusgironummer som finns angivet i ansökan. Observera att utbetalning inte kan ske till
privata konton.

6. ÄNDRINGAR OCH ÅTERBETALNING
Universitets- och högskolerådet måste omgående underrättas om:






Er skola/organisation beviljas andra medel för samma aktivitet/projekt.
Ändringar sker i projektets syfte och aktiviteter.
Projektet inte kan genomföras.
Färre än fyra personer har deltagit.
Projektets totala budget förändras på så sätt att kravet på 50%
medfinansiering inte längre uppfylls (Förordningen om statsbidrag för att
främja internationella kontakter inom skolans område 2000:523 2§).

Efter beslut av Universitets- och högskolerådet kan beviljade medel komma att
justeras.
Utbetalda medel som inte disponeras enligt ansökan och Universitets- och
högskolerådets beslut, ska återbetalas på begäran av Universitets- och högskolerådet.
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7. RAPPORT
Efter avslutat projekt ska rapport och ekonomisk redovisning skickas elektroniskt till
Universitets- och högskolerådet. All information kring hur rapporteringen ska ske finns
på vår webbplats: www.utbyten.se Sista rapporteringsdag är 1 december, året efter
att beslutet om beviljade bidrag har tagits.
Deltagande måste kunna styrkas genom kvitton som bekräftar de totala kostnaderna
för projektet respektive färdbevis i form av till exempel boardingkort. Verifikationerna
måste sparas på skolan/organisationen i fem år för en eventuell revision.

8. VISUM OCH VACCINATIONER
Det är skolans skyldighet att kontrollera och följa de visumregler och krav på
vaccinationer som gäller i de mottagande länderna.

9. GODKÄNNANDE
Ansökan ska skrivas under av rektor eller rektors motsvarighet med ekonomiskt ansvar
för verksamheten. Genom att sätta ett kryss i rutan i ansökningssystemet intygas att
uppgifterna i ansökan är riktiga samt att villkoren för Atlas partnerskap godkänns.
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