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Avdelningen för djurskydd och hälsa
Katharina Gielen

Villkor för av Jordbruksverket beviljade medel till
projekt för djurskyddsfrämjande åtgärder.
1. Projektet
Verksamheten skall genomföras i enlighet med vad som angetts i projektplanen
och enligt Jordbruksverkets beslut. Ansvarig projektledare skall vara den person
som är angiven i beslutet och får inte ersättas av annan utan Jordbruksverkets
godkännande. Om någon del av det projekt som beviljats medel av en eller annan
anledning inte utförs, ska orsaker till detta tydligt redogöras för. Avsteg från
projektplanen måste omedelbart meddelas till Jordbruksverket, samt godkännas av
myndigheten. Om modifiering av projektplan anses nödvändig av anledning att
summan beviljade medel blivit lägre än ansökt för ska detta kommuniceras med
myndigheten.
Jordbruksverket har rätt att på lämpligt sätt följa projektarbetet. Finner Jordbruksverket
att arbetet inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt, kan bidraget dras in.
Om projektet vid ansökningsförfarandet ännu inte blivit godkänt av djurförsöksetisk
nämnd, där så är behövligt, ska bevis på att så har skett sändas in senast i samband med
rekvireringstillfället.
2. Rekvisition av medel
Enligt beslut. Sedan beslutet mottagits sker utbetalning efter rekvisition. Rekvisitionen
ska innehålla projektets diarienummer, begärt belopp, samt företrädesvis
bankgironummer för utbetalning. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig
person. Bidragsmedlen utbetalas exklusive moms.
3. Förbrukning av medel
Medel som inte förbrukas skall återlämnas till Jordbruksverket såvida annat ej medges.
Erhålls bidrag från annat håll än Jordbruksverket, skall detta meddelas myndigheten om
det inte tidigare framgått av ansökan.
4. Publicering av resultat
Resultaten skall offentliggöras och få användas fritt. Vid publicering av erhållna resultat
skall anges att projektet bekostas med medel från Jordbruksverket. Resultaten från mer
omfattande forskningsprojekt bör, utöver slutredovisning enligt nedan, publiceras i form
av granskade artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. För mindre projekt av
utvecklingskaraktär kan populärvetenskapliga artiklar i svenska tidskrifter vara lämpligt.
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5. Slutredogörelse
Slutredogörelse skall senast lämnas vid i beslutet angivet datum. Slutredogörelsen skall
vara skriven på svenska och omfatta en utförlig beskrivning för den verksamhet som
bedrivits inom projektet och för erhållna slutresultat. I redogörelsen skall även ingå en
detaljerad ekonomisk redovisning om hur bidraget använts som ska vara verifierad av
institutionens/organisationens ekonomiavdelning.
Till slutredogörelsen skall även fogas en populärvetenskaplig sammanfattning av
projektet inklusive resultat och diskussion i elektronisk form, för publicering på
Jordbruksverkets webbplats.
6. Återbetalningsskyldighet
Jordbruksverket kan besluta att bidrag inte längre får utnyttjas samt att
återbetalningsskyldighet skall gälla i följande fall:
 Bidrag har beviljats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift från sökanden
 Sökanden bryter mot villkor som gäller bidraget
 Bidrag erhålles från annan finansiär och Jordbruksverket inte godkänt detta
 Annat förhållande inträffar som innebär att sökanden med hänsyn till syftet med
forskningsmedlen inte borde ha erhållit bidrag
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