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Projektansökningar landsbygds- och fiskeriprogrammen hos
Jordbruksverket: Universitets- och fakultetspåslag för 20142016
Som vi skrev om i ekonomimeddelande 2017:1 har Jordbruksverket särskilda krav
för redovisning av indirekta kostnader i projekt finansierade från
landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. Jordbruksverket har
godkänt SLU:s genomsnittliga procentsats för universitets- och fakultetsnivån
2014-2016: 15,7%. Beräkningsunderlag för detta hittar ni här. För anvisningar om
beräkning av instititionspåslaget, se ekonomimeddelande 2017:1. OBS! Några
projekt har omklassificerats i Lins från forskning till gemensamt, vilket påverkar
nya beräkningar för 2014 och 2015 men vi har använt de tidigare godkända
beräkningarna för dessa år. Om ni har fått institutionspåslag godkänt av
Jordbruksverket för 2013-2015 ska ni använda de uppgifterna för 2014 och 2015
när ni uppdaterar institutionspåslaget.
Frågor om detta skickas till redovisning@slu.se.

Ekonomisk rapportering i Prisma fr.o.m. den 22 maj
Prisma är Vetenskapsrådets (VR), Formas och Fortes gemensamma
ansökningshanteringssystem.
Från och med i år ska viss ekonomisk återrapportering av bidrag från
Vetenskapsrådet (VR), Forte och Formas utföras i Prisma.
Enligt uppgift från finansiärerna kommer formulären för återrapporteringen att
öppnas den 22 maj.
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När ett bidrag är tillgängligt för återrapportering skickas ett automatiskt mejl till
samtliga projektekonomer som har behörighet att utföra rapportering för
institutionen i Prisma. Det finns alltså ingen anledning till manuell bevakning. Om
du ska utföra ekonomisk återrapportering för bidrag från någon av dessa finansiärer
men saknar inloggning till Prisma måste du skaffa ett personkonto. Du behöver
även få behörighet att rapportera för din institution i Prisma. Se
https://internt.slu.se/prisma för information om hur du skaffar personkontot och får
behörighet att utföra rapportering.
Kontrollera vilka institutioner du är behörig till
Om du har en inloggning till Prisma bör du kontrollera att du är behörig till din
institution i Prisma. Gör såhär:
1. Logga in i Prisma
2. Gå till fliken ORGANISATIONSUPPGIFTER (längst till höger)
3. Klicka på länken Rapportera i vänsterkolumnen
4. Du ser nu den institution/de institutioner du är kopplad till under rubriken
Rapportering

Om det är så att du ska utföra ekonomisk rapportering och inte ser fliken
ORGANISATIONSUPPGIFTER och/eller inte ser din institution under
Rapportera, kontakta Jenny Kjellström (jenny.kjellstrom@slu.se) eller Anita
Olofsson (anita.olofsson@slu.se) på ekonomiavdelningen så hjälper de dig.
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Vetenskapsrådet är först ut
VR:s projekt med startår 2016 är de som först kommer att vara tillgängliga för
avrapportering, eftersom VR har börjat med årlig ekonomisk rapportering. De
institutioner som är berörda av den rapporteringsomgången är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akvatiska resurser
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Energi och teknik
Husdjursgenetik
Mark och miljö
Molekylära vetenskaper
Skogens ekologi och skötsel
Skoglig genetik och växtfysiologi
Skoglig mykologi och växtpatologi
Stad och land
Växtbiologi

På denna sida finns information om vad som gäller vid ekonomisk återrapportering
i Prisma för bidrag från VR (se rubriken ”Bidrag beslutade från och med 2015 –
rapportera via prisma):
https://vr.se/forskningsfinansiering/beviljadebidrag/aterrapportering/ekonomiskater
rapportering.4.5b71f982159f91b7a7c89e81.html

Sista datum för att skicka in rapportering
De datum som gäller för när rapporterna senast skickas in är:
•
•
•

Vetenskapsrådet – 28 september
Forte – 31 augusti
Formas – i höst, exakt datum är inte fastställt (det kommer framgå när
återrapporteringsärendena publiceras i portalen i maj)

Hur man utför rapporteringen i Prisma
Som bilaga till ekonomimeddelandet finns en Powerpointpresentation från Prisma
som visar bilder från systemet och beskriver flödet vid återrapporteringen:
Ekonomisk återrapportering i Prisma - hur går det till?
Det finns även ytterligare information i Prismas användarstöd.
Vid frågor, se användarstödet eller kontakta Prismas support. Kontaktuppgifterna
finns i användarstödet.
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Mer information om återrapporteringen
Mer information hittar du på respektive finansiärs webbplats, se länkar nedan.
Vetenskapsrådet: http://vr.se/aterrapportering
Forte: http://forte.se/sok-finansiering/sa-funkar-det/pagaende-bidrag/rapportering/
Formas: http://formas.se/sv/Finansiering/Rapportering/
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