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HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR 
FORSKNINGSKONTRAKT MED EUROPEISKA 
KOMMISSIONEN  
Handläggningsordningen gäller för de forskningsprojekt där Göteborgs universitet har ett direkt avtal med 
Europeiska kommissionen. Detta innefattar exempelvis projekt inom ramprogrammen för forskning och 
innovation (ex. FP7, H2020) där universitetet är koordinator eller partner.   

Komplexiteten i det regelverk som gäller för ramprogrammens olika delar och andra forskningsprogram 
finansierade av Europeiska kommissionen kräver en särskild delegationsordning och administrativt stöd. 
Denna handläggningsordning syftar till att säkerställa god kvalitet och bra rutiner i det administrativa arbetet 
på alla nivåer i universitetets organisation. 

Huvudprinciper 
Göteborgs universitets avtal med Europeiska kommissionen för EU-finansierad forskning träffas för 
universitetets räkning och inte för enskilda fakulteter eller institutioner. Avtalen undertecknas av chef 
och/eller biträdande chef för Forsknings- och innovationskontoret genom en särskild delegation av rektor. I 
övrigt gäller universitetets allmänna delegationsordning och bestämmelserna i universitetets 
ekonomihandbok. Det är institutionens ansvar att utifrån den ev. ordning fakulteten bestämt förankra 
ansökan/projektet hos fakulteten. 

Information 
GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor informerar forskare, ekonomipersonal och andra berörda inför 
ansökningstillfällen om kommissionens regler för aktuellt program och projektform.  

Rådgivning/stöd 
GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor och GF:s affärsjurister stödjer forskaren och institutionen inför 
ansökan och fortlöpande under projektet i administrativa och juridiska frågor. Det dagliga arbetet under 
projektet sker vid institutionen. 

Ansökan inklusive budget och prefektintyg 
GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor granskar ansökningarna utifrån Europeiska kommissionens direktiv. 
GF:s handläggare utarbetar i samråd med berörd forskare en budget för projektet. Ett s.k. prefektintyg skall 
upprättas mellan forskare och prefekt enligt särskilt formulär. Intyget innebär att prefekten vid berörd 
institution godkänner projektet och de ekonomiska konsekvenser som det kan medföra för institutionen. 
Prefekten ansvarar för att förankra ansökan hos fakulteten. Intyget arkiveras på institutionen med kopia till 
GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor. Ett exemplar behåller forskaren. Ansökningarna skickas in via ett 
webbaserat system där Göteborgs universitets officiella uppgifter finns registrerade. Dessa ska användas i 
alla ansökningar. 
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Indirekta kostnader för stödverksamheter 
Den redovisningsmodell som gäller fr.o.m. 1 januari 2009 gäller även EU-projekt och dessa belastas med 
samma påslag för indirekta kostnader som andra forskningsbidrag. GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor 
skall alltid se till att den av EU fastställda maximala overheadkostnaden finns medtagen i projektbudgeten. 

Samfinansiering av EU-projekt 
För alla projekt som startar tidigast 1 januari 2010 samfinansierar rektor och berörd fakultetsnämnd de 
kostnader för projektet som inte täcks av Europeiska kommissionen. Detta gäller för de kontrakt där 
universitetet har ett direkt avtal med Europeiska kommissionen, exempelvis som partner eller koordinator i 
ett ramprogramsprojekt. För att erhålla samfinansiering ska GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor 
handlägga ärendet och intyget ”Samfinansiering av EU-projekt” ska undertecknas av prefekt, ansvarig 
forskare och GF:s handläggare. Separat hanteringsordning för samfinansiering av EU-projekt beskriver 
processen i detalj. 

Kontraktsunderlag 

GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor och forskaren utarbetar gemensamt ett s.k. kontraktsunderlag, 
inklusive, en ofta justerad budget. Kontraktsunderlaget signeras och Forsknings- och innovationskontoret ser 
till att detta kommer till rätt mottagare. Forskaren informerar prefekten om det godkända projektet, som 
informerar fakulteten enligt den ev. ordning som gäller för respektive fakultet. 

Kontrakt 
Det godkända kontraktsunderlaget resulterar i ett kontrakt med Europeiska kommissionen. Chef och/eller 
biträdande chef för Forsknings- och innovationskontoret undertecknar kontraktet på delegation av rektor och 
ser till att detta returneras till rätt mottagare. Kontrakt arkiveras enligt ekonomihandbokens rutiner, med 
kopior hos Forsknings- och innovationskontoret. 

För det fall Göteborgs universitet skall vara underleverantör i ett EU-projekt tas ett underleverantörsavtal 
fram. Dessa avtal undertecknas på delegation enligt beskrivningen ovan. 

Kontraktsförändring 

Om förändringar inom ett projekt sker under projektets gång måste ett tilläggskontrakt ("amendment") 
upprättas, varvid GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor skall upprätta alternativt granska kontraktet utifrån 
Europeiska kommissionens direktiv. Vid behov sker samråd med en av GF:s affärsjurister.  

Konsortialavtal  

Enligt EU:s regler krävs i de allra flesta fall förutom kontraktet med Kommissionen också att ett 
konsortialavtal, ett internt samarbetsavtal, upprättas mellan parterna i projektkonsortiet. GF:s affärsjurist i 
samarbete med GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor förhandlar fram ett sådant avtal med övriga 
projektmedlemmar.  
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Kostnadsredovisning 

En kostnadsredovisning skall tas fram av ekonomihandläggaren på berörd institution/avdelning i samråd med 
forskaren samt med stöd av GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor. Kostnadsredovisningen skall vara 
genomgången och kontrollerad av den administrativa personal som svarar för projektets ekonomi. 
Kostnadsredovisningen skall godkännas och signeras av GF:s handläggare i EU-forskningsfrågor. Vissa 
projekt kräver revisionsintyg och GF:s handläggare ger administrativt stöd i arbetet med detta. 

 

 


