Begäran om slutlig utbetalning

för stöd för innovativt och hållbart byggande
av bostäder (SFS 2018:199)

Inkom till Boverket

Formuläret fylls i och skickas till
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Obs! Begäran om slutlig utbetalning ska
ha kommit in till Boverket senast den dag
som anges i Boverkets beslut om stöd.

1. Projektbenämning

2. Ärendenummer

3. Datum då de stödberättigande åtgärderna påbörjades respektive slutfördes
Åtgärderna påbörjades (år, månad, dag)

Åtgärderna slutfördes (år, månad, dag)

4. Uppgifter om sökanden
Sökandens namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Sökandens webbplats (om sådan finns)

5. Utbetalningsuppgifter

Välj ett utbetalningsalternativ. I första hand bör plusgiro eller bankgiro användas.
Plusgiro

Bankgiro

Bank

Clearingnummer

Kontohavare

Meddelande till kontohavare (referens)
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Kontonummer
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6. Andra statliga stöd
Har annat statligt stöd sökts eller beviljats för projekt som ansökan avser?
ja

nej

Om ja, hur stort belopp och av vilken myndighet har stöd sökts eller beviljats?
……………………………………………………………………………………………………………….

7. Redogörelse för tidigare erhållet stöd av mindre betydelse
Besvaras endast av den som sökt stöd enligt de minimisförordningen. 1
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Beviljande myndighet
eller offentlig aktör

Beviljat belopp i
kronor

Beslutsdatum

Utbetalt belopp i
kronor

Utbetalningsdatum

1

I de fall sökanden är ett företag ska det anges om sökanden har erhållit annat offentligt stöd enligt kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013, så kallat stöd av mindre betydelse (de minimisförordningen) under de senaste tre åren (innevarande
beskattningsår samt de två föregående).
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8. Redogörelse för de åtgärder som genomförts
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Lämna en redogörelse för de åtgärder som utförts i projektet. Beskrivningen kan omfatta maximalt 2 000 tecken
inklusive blanktecken.
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9. Hur har åtgärden/rna främjat ett innovativt byggande av bostäder?
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Stödet avser åtgärder som främjat ett innovativt byggande av bostäder. Beskriv hur åtgärden/rna varit innovativ, främjat
hållbarhet samt minskat klimat- och miljöpåverkan. Beskrivningen kan omfatta maximalt 2 000 tecken inklusive blanktecken.

Bl 595 utg 1

4 (8)

10. Eventuella projektavvikelser
Har ni genomfört de åtgärder som planerades? Om inte, varför? Beskrivningen kan omfatta maximalt 1 000 tecken inklusive
blanktecken.

11. Samarbetspartners under projekttiden

Besvaras endast av den som sökt stöd enligt gruppundantagsförordningen. 2

Boverket 18.07

Samarbetspartner

Ange om samarbetsföretaget är litet,
medelstort eller stort företag i enlighet
med definitionerna i gruppundantagsförordningen.

Finansieringsandel av
stödberättigade kostnader.

2

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den
inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
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12. Spridning av information och erfarenhet
Spridning av information och erfarenheter om åtgärden har skett genom:
konferenser

offentliggörande

öppna databaser

gratis eller öppen programvara

annat: ...................................................................................................................
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Närmare beskrivning om hur detta genomförts. Beskrivningen kan omfatta maximalt 1 000 tecken inklusive blanktecken.
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13. Redovisning av kostnader och egenfinansiering

Ange kostnaden för åtgärden eller åtgärderna.

Utgör mervärdesskatt en faktisk kostnad för projektet?
ja

nej

Om den sökande får mervärdesskattersättning från Skatteverket eller har avdragsrätt för mervärdesskatt, lämnas inte stöd
för mervärdesskattkostnader. Kontakta Skatteverket om ni är osäkra på vad som gäller.
Kostnad, exklusive
Kostnad, inklusive
Kostnadsslag
mervärdesskatt
mervärdesskatt
Personalkostnader
Kostnader för instrument och utrustning
Kostnader för byggnader och mark
Kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent
Allmänna kostnader/driftskostnader
Projektets totala kostnad
Specifikation egenfinansiering
Ange kostnader för eget arbete och
instrument/utrustning

Timmar

á kr/tim

Instrument/utrustning

Summa kronor

Sökande
Samarbetspartner 1
Samarbetspartner 2
Samarbetspartner 3
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Samarbetspartner 4
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14. Förbindelse och underskrift

Ansökan skrivs under av samtliga stödsökande eller av behörig företrädare med fullmakt. Felaktiga uppgifter kan medföra
återbetalningsskyldighet.
Härmed intygas att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som
är i likvidation eller försatt i konkurs.
Härmed lämnas samtycke till att uppgifter om mottaget stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro
får offentliggöras enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen).
Härmed intygas att sökanden inte är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen
som förklarar ett stöd oförenligt med den inre marknaden.
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är
sanna. Om stöd beviljas förbinder sig sökanden att följa de regler för stödet som anges i förordningen (2018:199)
och Boverkets föreskrifter (2018:8).
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Behandling av personuppgifter
Boverket behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta och
om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på www.boverket.se/personuppgifter.

Bilagor som alltid ska bifogas ”Begäran om slutlig utbetalning” enligt 6 §
Boverkets föreskrifter (2018:8)
•
•

Nödvändiga behörighetshandlingar.
En ekonomisk redovisning som visar kostnaderna för den stödberättigade åtgärden och hur
stödmedlen har använts. Den ekonomiska redovisningen ska inkludera huvudboksutdrag med
aktuell projektkod samt kopia på fakturor. Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska
vara intygad av stödmottagarens revisor. Vid behov kan Boverket komma att begära in
ytterligare underlag.

Bilagor som i förekommande fall ska bifogas
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Utförs hela eller delar av en åtgärd enligt 5 § förordningen (2018:199) av ett företag som bedriver
vinstdrivande näringsverksamhet ska stödmottagaren bifoga ett registerutdrag som visar att den som
utför arbetet eller tillverkar byggelement är godkänd för F-skatt, eller, i fråga om utländska företagare
eller företag, visar upp intyg eller någon annan form av handling som visar att företagaren eller
företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga
om betalning av skatter eller avgifter.
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