Särskilda villkor
- vid stöd som har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden
1. Granskningsrätt
Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket, Ekonomistyrningsverket, Övervakningskommittén och Strukturfondspartnerskapet för regionala strukturfondsprogrammet
Mellersta Norrland, har rätt att hos stödmottagaren följa arbetet och ta del av alla
handlingar, inklusive redovisning och bokföring, vilka kan ge upplysning om projektet. Samma rätt tillkommer bemyndigade personer från Europeiska gemenskapen och
andra bemyndigade nationella organ.
2. Redovisning och krav på dokumentation
Företaget som får stöd, där en del av stödsumman kommer från Europeiska regionala
utvecklingsfonden, ska i sin bokföring särredovisa investeringen. Särredovisning
innebär att du har ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer för de utgifter som
hör till den investering som du sökt stöd för. Utdrag ur huvudbok utvisande upptagna
kostnader ska bifogas vid rekvisition av medel.
Stödmottagare ska hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om
investering och verksamhet inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och kontrollorgan, EU-kommission och Europeiska
revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person fram till den 31 december
10 år efter att Region Jämtland Härjedalen fattat beslut om slutbetalning.
3. Principen om offentlig upphandling
Alla företag som söker stöd och beviljas företagsstöd ska kunna visa dokumentation
på att alla större inköp har gjorts enligt principen i 1 kap. 9 § lag (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU), d.v.s. icke diskriminering, likabehandling, öppenhet,
proportionalitet och ömsesidighet.
4. Krav vid köp över beloppsgräns 100 000 kronor
Vid köp som överstiger 100 000 kronor ska stödmottagaren skriftligen dokumentera
vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av e-post,
ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för
leverans.
5. Krav vid köp över beloppsgräns 615 312 kronor
Köp över 615 312 kronor ska konkurrensutsättas på ett dokumenterat sätt.
Stödmottagare ska ställa en skriftlig offertförfrågan till minst två potentiella
leverantörer. Samma underlag ska skickas till de potentiella leverantörerna och vid
samma tidpunkt.
Offertförfrågan och svar från potentiella leverantörer ska vara skriftliga.
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Stödmottagaren ska skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om.
Dokumentationen, som kan vara i form av e-post, ska beskriva vilka parterna är och
vilket pris som erbjuds, samt en beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans.
Inkomna anbud/offerter ska bifogas vid ansökan om utbetalning.
Stödmottagaren ska även dokumentera utvärderingen av inkomna anbud/offerter,
samt redovisa tilldelningsbeslut, kontrakt eller annan skriftlig dokumentation över
vad parterna kommit överens om.
6. Informationsskyldighet
Stödmottagaren är skyldig att informera allmänheten om att stöd erhållits från
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom att sätta upp minst en affisch med
information om projektet på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis
entrén till en byggnad. Affischen måste vara minst A3-format, och av den ska framgå
att projektet har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Affischen
måste sitta uppe, väl synlig under hela ”projektperioden”, det vill säga till dess stödet
är helt avskrivet.
Att affischen finns exponerad på det sätt som beskrivs ovan ska styrkas genom bild
som bifogas respektive ansökan om utbetalning.
Informationsskyldigheten grundar sig i förordningarna (EU) nr 1303/2016 och (EU)
nr 821/2014.
Affischen kan erhållas genom Region Jämtland Härjedalen eller Tillväxtverket.

Ovanstående villkor har fastställts av regionala utvecklingsnämnden 2020-03-31, § 41
RUN/493/2019
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