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REKVISITION REGIONALA PROJEKTMEDEL 
Medfinansiering Eruf 

Allmänna uppgifter 

Projektnamn Projektägare 

            

Organisationsnummer Arbetsställenr/CFAR-nr 

            

Postadress Postnummer Ort 

                  

Projektledare, namn Telefonnummer E-post 

                  

Ekonomiansvarig, namn Telefonnummer E-post 

                  

Diarienummer Ärende-ID Rekvisitionsperiod Rekvirerat belopp 

                        

Projekt-nr bokföring Slutrekvisition Bg/Pg/Bankkonto 

       Ja  Nej       

Kostnader (enligt avstämningsunderlag) 

Kostnadsslag Periodens kostnader Ackumulerade kostnader 

Personal             

Extern sakkunskap & externa tjänster             

Resor & Logi             

Investeringar, material & externa lokaler             

Schablonkostnader             

Avgår projektintäkter (ange med minustecken)             

SUMMA NETTOKOSTNADER             

Offentligt bidrag i annat än pengar (in natura)*             

Privat bidrag i annat än pengar (in natura)**             

SUMMA BIDRAG I ANNAT ÄN PENGAR             

SUMMA PROJEKTKOSTNADER             

Finansiering (ange finansiär, periodens finansiering och totalt mottagen finansiering) 

Kontant medfinansiär Periodens finansiering Totalt mottagen finansiering 
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Bidrag i annat än pengar (ange finansiär, periodens finansiering och totalt mottagen finansiering) 

Offentligt bidrag i annat än pengar* Periodens finansiering Totalt mottagen finansiering 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Privat bidrag i annat än pengar** Periodens finansiering Totalt mottagen finansiering 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

SUMMA FINANSIERING             

 
Är periodens kostnader betalade per insänt datum? 

 Ja  Nej 

Underskrift 
Ort och datum 

      

Namnteckning, ekonomiansvarig och/eller projektledare Namnförtydligande 

       

Beslut om utbetalning (ifylls av regionförbundet) 
Belopp Datum Attest 

             

Namnteckning, ekonomiansvarig och/eller projektledare Namnförtydligande 

       

AVSTÄMNINGSUNDERLAG (se även www.eu.tillvaxtverket.se för redovisning/bokföring av 

stödberättigade kostnader ERUF 2014-2020) 

Personal 

Konto i huvudbok Summa per konto Regionförbundets noteringar 

             

             

             

             

Delsumma        
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Extern sakkunskap och externa tjänster 

Konto i huvudbok Summa per konto Regionförbundets noteringar 

             

             

             

             

Delsumma        

Resor och logi 

Konto i huvudbok Summa per konto Regionförbundets noteringar 

             

             

             

             

Delsumma        

Investeringar, material och externa lokaler 

Konto i huvudbok Summa per konto Regionförbundets noteringar 

             

             

             

             

Delsumma        

Schablonkostnader (för lönebikostnader och indirekta kostnader) 

Konto i huvudbok Summa per konto Regionförbundets noteringar 

             

             

             

             

Delsumma        

Projektintäkter (ange med minustecken) 

Konto i huvudbok Summa per konto Regionförbundets noteringar 

             

             

             

             

Delsumma        

SUMMA PERIODENS 

KOSTNADER 
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