
BOA - begrunnelse av klassifisering  og egeninnsats

Prosjektnummer: Prosjektleder:

Prosjektnavn:

Prosjekttype:*) Saks-/dok.nr. (Pub. 360):

Totalt beregnet delfinansiering:**) Institutt:

*)  Enhetsleder bekrefter at klassifisering av prosjekttype (bidrag eller oppdrag) og vurdering av mva er foretatt i hht gjeldende regelverk.

**)  Kun for bidragsprosjekter. Enhetsleder bekrefter at beløpet har dekning innenfor eksisterende og forventede budsjettrammer.

 Hjemlet i KDs "Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer", F-07-13, 2.2.c) …"Dersom institusjonen skal delfinansiere bidragsfinansiert 

aktivitet, skal institusjonen vurdere om prosjektet har slik faglig interesse at det tilsier delfinansiering, samt vurdere kostnadene ved dette. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres."

Veiledning til begrunnelse for klassifisering:

Begrunnelse for klassifisering: Linjeskift: piltast/ALT + ENTER

A) 

B)

Begrunnelser for klassifisering skal ta utgangspunkt i prosjektavtalen og definisjonene i F-07-13, og må inneholde følgende:

A) Vurdering av om prosjektet klassifiseres som bidrags- eller oppdragsaktivitet. Innholdet i prosjektavtalen vurderes opp mot definisjonen av 

oppdragsaktivitet. Oppdragsaktivitet er definert på følgende vis i F-07-13: "Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter institusjonen utfører 

mot betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) når det foreligger et krav om motytelse fra institusjonen når avtale/kontrakt inngås." 

Videre forutsetter oppdragsaktivitet en transaksjon der risiko og kontroll over en eiendel (motytelsen) overføres fra institusjonen til motparten i 

avtaleforholdet. Dette vil ikke være tilfellet for bevilgnings- og bidragsfinansiert aktivitet, hvor det ikke finner sted overføring av risiko og kontroll når 

bidragsperioden utløper og bidragsyter heller ikke får kontroll over sluttproduktet.  Bidragsfinansiert aktivitet er prosjekt med støtte fra eksterne 

finansieringskilder uten krav om motytelse (leveranse) ved avtale-/kontraktsinngåelse.

B) Informasjon om bidragsyter/oppdragsgiver er statlig, kommunal/fylkeskommunal, en organisasjon, utenlandsk, EU, NFR, Regionale

forskningsfond, eller næringsliv/privat. Brønnøysundregistrene kan brukes som hjelpemiddel dersom det er usikkerhet knytta til hvor 

bidragsyter/oppdragsgiver hører hjemme. Se da www.brreg.no.



Veiledning til faglig begrunnelse for delfinansiering (dersom det er delfinansiering av bidragsprosjekt):

Begrunnelse for delfinansiering: Linjeskift: piltast/ALT + ENTER

Sjekkliste - kryss av for punktene under - bekreftes av enhetsleder med signatur på skjemaet OK?

Prosjektsøknaden er i overensstemmelse med enhetens mål og strategier.

Prosjektsøknaden har tilstrekkelig faglig kvalitet

Prosjektsøknad er arkivert i Public 360

Det er foretatt en vurdering av enhetens ressursbruk (personell, lab, utstyr og bruk av annen infrastruktur) i prosjektet.

Habilitet er vurdert (egne tilsatte utfører ikke arbeid på projektet som næringsdrivende/har ikke eierinnteresser hos bidragsyter).

Dette skjemaet skal fylles ut for alle prosjekter før søknad sendes. Skriv det ut, få underskrift av leder for budsjettenheten og scann det inn som PDF. Lagre dette dokumentet i 

prosjektregisteret i Agresso. Velg "Dokument"-ikonet. Markér "Skjema begrunnelse for egeninnsats/klassifisering". Høyreklikk og velg "Legg til eksisterende dokument". Velg "Bla 

gjennom". Hent scannet pdf. og lagre.

Signatur av enhetsleder/avdelingsdirektør:

A) 

B)

C)

D)

Dato:

Begrunnelser for egeninnsats må inneholde følgende:

A) En kortfattet beskrivelse av prosjektets faglige innhold.

B) En kortfattet begrunnelse for hvorfor prosjektaktiviteten er av en slik faglig interesse at enheten velger å finansiere deler av prosjektaktiviteten 

ved hjelp av Kunnskapsdepartementets bevilgning. Med aktivitet av faglig interesse forstås aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker 

fagutviklingen internt ved institusjonen, og som er forankret i institusjonens  strategi.

C) Ei vurdering av egeninnsatsens omfang.

D) Enhetens bekreftelse på at egenfinansiering var et krav fra bidragsyters side. Egeninnsats er kun tillatt dersom det ikke er mulig å oppnå full 


