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1. Fråga: Kan andra aktörer än högskolor delta i genomförandet av projekten? 

Svar: Understödet är i princip avsett för högskolor. Även andra aktörer än högskolor kan delta i 
genomförandet, men i detta fall ska resultatet och nyttan av delgenomförandet enbart tillhöra högskolorna 
och den eventuella övriga aktörens deltagande ska grunda sig på dess unika roll och sakkunskap i projektet.  

I allmänhet är det tydligast att göra upphandlingar av andra aktörer. Vid upphandlingar ska man iaktta 
upphandlingslagen, dvs. upphandlingar ska i regel konkurrensutsättas. Se nedan frågan om upphandlingar. 

Understödet är inte ett företagsstöd, med andra ord kan finansieringen inte användas för att stöda 
affärsverksamhet hos företag, exempelvis utveckling av produkter för återförsäljning.   

 

2. Fråga: När ska upphandlingar konkurrensutsättas? 

Svar: Enligt utlysningen är gränsen för att konkurrensutsätta upphandlingar 30 000 €.  I upphandlingar som 
överskrider 30 000 € (+moms) men ligger under upphandlingslagens tröskelvärde 60 000 € ska man göra 
åtminstone ett förenklat anbudsförfarande där man begär priser och andra uppgifter av några leverantörer 
för jämförelse. 

 

3. Fråga: Ska varje högskola separat uppgöra en budget på budgetblanketten när flera högskolor deltar i 
genomförandet av ett projekt? 

Svar: Nej. För projektet utarbetas endast en budget på blanketten som finns i utlysningen. På 
ansökningsblanketten begärs som bilaga ett avtal gällande principerna för de deltagande 
sammanslutningarnas (högskolornas) arbets- och ansvarsfördelning samt över användningen av 
understödet och ansvaren i anknytning till det. I den bilagan beskrivs de olika högskolornas andelar av 
genomförandet. Det finns ingen blankettmall för avtalet. 

 

4. Fråga: Hur ska projektets eventuella intäkter beaktas i budgeten? 

Svar: Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd är avsett att täcka det underskott för 
projektet som  framgår då man från de godtagbara kostnaderna drar av övriga understöd samt de intäkter 
projektet ger upphov till. Efter projektet behöver man inte rapportera för intäkterna. 
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