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Tillväxtverket
Statlig myndighet med kontor på 9 orter i Sverige

Vårt uppdrag är att främja hållbar 
näringslivsutveckling och regional tillväxt 
samt genomföra 
strukturfondsprogrammen

First Level Control för 7 Interregprogram



FLC Tillväxtverket
Granskar att projektens redovisade kostnader följer EU-regler, programmets 
regler samt nationella bestämmelser.

 - Skrivbordskontroller
 - Kontroll på plats
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First Level Control- vad är det?
Ekonomisk granskning av projekt

EU Kommissionen (Revisionsrätten) 

Slutfas programmet

Second Level Control (Ekonomistyrningsverket) 

Under projekttiden

First Level control (Tillväxtverket) 

Under projekttiden 



First Level Control- Vad styr oss?

• Förordning (EU) nr 1303/2013 (Fondgemensam)
• Förordning (EU) nr 1299/2013 (Interreg)
• Delegerad förordning (EU) 481/2014 (stödberättigande) m.fl.

EU Förordningar

• Nordsjöprogrammets programmanual (Fact Sheets) Programmets regler

• Lagen om Offentlig Upphandling (LoU)
• Förvaltningslagen m.fl.

Svenska Lagar

Projektbeslut



First Level Control- Hur går det till?

Rapportering sker i Online Monitoring System (OMS)

Inga redovisningar skickas in till FLC i pappersform

1-2 ggr/år

FLC ska ske inom 90 dagar



Grundläggande krav för stödberättigande kostnader

Bokförda på projektspecifik kod

Betalda

Projektrelaterade

Uppkommit inom projektperioden

Additionella

Styrkta

Kostnadseffektiva

Avgår intäkter

Gäller alla parter, offentliga och privata!



Kostnader som inte är stödberättigande
Kostnader som uppstått utanför projektperioden

Moms (undantag finns)

Ränteutgifter på lån, växelkursförluster, dröjsmålsränta, böter, straffavgifter, 
rättegångskostnader eller motsvarande

Dubbelfinansiering (redan finansierats i annat EU-projekt eller av annat offentligt stöd)

Kostnader för gåvor (undantag för gåvor upp till 50 € per gåva som hör samman med 
marknadsföring, kommunikation, reklam eller information angående projektet)

Tjänster/varor mellan projektpartners

Köp av vara eller tjänst från leverantör med sammanfallande ekonomiskt intresse
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Gäller alla parter, offentliga och privata!



Ofta förekommande brister i materialet i 
programperiod 2007-2013

LOU / affärsmässighet – bristfällig dokumentation, tjänster ej upphandlade

Syfte med resa / förteckning av deltagare saknas

Felräknade personalkostnader

Timkostnadsuträkning saknas

Underskrift och attest av tidregistreringsschema saknas

Kostnader är inte bokförda i den projektspecifika huvudboken 

Informationsplikten ej uppfylld (EU-logga)



Dokumentation till FLC
Projektbokföring/huvudbok

Kopia på fakturor, reseräkningar, kvitton m.m.

Underlag till lönekostnader såsom anställningsavtal, intyg, tidrapporter, lönespecifikationer och 
uträkningar

Program, deltagarförteckning och syfte för resekostnader

Eventuella avtal/kontrakt samt dokumentation om upphandling och inköpsprocess

Exemplar av trycksaker som produceras i projektet och bild på reklamförmål. OBS! Glöm ej EU-loggan.

Strukturera insänt material så att det blir lättöverskådligt och lätt att förstå för någon utanför 
organisationen

Kontaktuppgifter för eventuella frågor



…men HUR ska den till FLC ???

Tillväxtverket
FLC
Box 32
201 20 Malmö

Nor
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…eller maila pdf 



Information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt
Webbplats: northsearegion.eu

E- post: info@northsearegion.eu

Telefon: +45 7841 1770

Programsekretariat finns i Viborg, Danmark.

Svensk kontaktpunkt

Västra Götalandsregionen

Andreas Catoni

Tel: 076-940 25 64

Mail: andreas.catoni@vgregion.se



Viktiga Länkar

www.northsearegion.eu

www.tillvaxtverket.se

www.eufonder.se

www.upphandlingsmyndigheten.se
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Tack för oss!
FLC kontaktuppgifter för North Sea Region Programme

Jahangir Kaisar
jahangir.kaisar@tillvaxtverket.se

Tel: 08- 681 96 62

Besöksadress: Stortorget 9

Postadress: Box 32, 201 20 Malmö

Johanna Möller
johanna.moller@tillvaxtverket.se

Tel: 08- 681 91 16

Besöksadress: Stortorget 9

Postadress: Box 32, 201 20 Malmö

mailto:Jahangir.kaisar@tillvaxtverket.se
mailto:johann.moller@tillvaxtverket.se
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