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Anvisning för professionella museernas innovativa projekt 2018 
- för användning av och redogörelse för statsbidrag 

 
 

Vad är museernas innovativa bidrag avsedda för? 

Understöd kan beviljas till museer som kommuner, föreningar, stiftelser eller offentligrättsliga anstalter 
driver professionellt på heltid. 

Målet med innovativa museiprojekt är att öka den samhälleliga genomslagskraften och betydelsen för 
kulturarvet och konst genom att utveckla museernas verksamhetsmodeller och genom att fördjupa 
växelverkan mellan museer och besökare. Med understödet stöds i synnerhet experiment och nya 
innovativa sätt att utföra museiarbete. Ett ytterligare mål är att hitta nya verksamhetsmodeller och 
utvecklingsmöjligheter som kan utnyttjas av hela museifältet. 
 

Användning av bidrag och godkända kostnader  

Understöd få användas under det år det beviljats eller under följande år. Understöd får används enbart 
för utgifter för det syfte som nämns i beslutet, vilka inkluderats i understödsansökan. Understöden är 
avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. Det godkänns att understödet täcker 
projektkostnaderna upp till det belopp som meddelats i understödsbeslutet, dock högst 80 % av de 
faktiska godkända kostnaderna.  

De så kallade administrativa kostnader som ingår i finansieringsplanen kan uppgå till högst 10 % av 
lönekostnaderna och de köpta tjänsterna i projektet. Den procentuella andelen för de administrativa 
kostnaderna kan läggas till i lönekostnaderna och de köpta tjänsterna som en del av de totala 
kostnaderna. Med dessa administrativa kostnader är det inte möjligt att täcka självfinansieringsandelen 
för projektet. 

Om projektet genomförs med lägre kostnader än vad som lagts fram i ansökningsfasen, är 
understödstagaren skyldig att returnera överskjutande andelen av det utbetalda understödet. 

Exempel: 
Ett projekts totalkostnader uppgår enligt ansökan till 8 000 euro 
Museiverkets understöd är högst 6 400 euro (80 %) 
Sökandens självfinansiering uppgår till 1 600 euro (20 %) 
I redogörelsen uppgår de totalkostnader som kan godkännas till 7 000 euro 
Understödet får täcka högst 80 % (= 5 600 euro) 
Museiverket återkräver 800 euro 

Som godtagbara utgifter ses utgifter som är nödvändiga för projektet upp till ett skäligt belopp. 
Understöd kan inte användas för att täcka löneutgifter för fast anställda, och inte heller för att täcka 
sedvanliga verksamhetsutgifter för museer. Sådana kostnader är bl.a. kostnader för normal skötsel, 
dokumentering, restaurering eller konservering av samlingar samt kostnader för säkerhets-, skydds- eller 
räddningsverksamhet.  Kostnader för utrustning och inventarier godkänns i regel inte. 
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För varje enskilt år beaktas som godtagbara utgifter de utgifter som enligt bokföringslagen och -
förordningen och god bokföringspraxis ska tas upp för räkenskapsperioden i fråga. Utgifter som 
uppkommit innan ansökningstiden gått ut ses inte som godtagbara utgifter.  

Kalkylmässiga utgifter som inte grundar sig på utgifter som redan uppkommit är inte godtagbara 
utgifter. 

Löner och arvoden som betalats ut som penninglön eller naturaförmåner godkänns som rimliga 
kostnader av Museiverket. Verksamhets- eller projektlöner som betalas med understöd ska vara föremål 
för arbetstidsuppföljning. Understödstagaren ska säkerställa att de löner som tas upp i bokföringen 
grundar sig på faktiska, uppkomna kostnader. Kalkylmässiga kostnader, t.ex. talko- eller frivilligarbete, 
godkänns inte. Allokeringen ska också grunda sig på den använda arbetstiden och understödstagaren ska 
vid behov kunna visa principerna för allokering av lön för verket. Det är inte möjligt att använda 
arbetskraft som anställts med lönesubvention eller annat sysselsättningsstöd för arbeten som utförs 
inom ramen för projektet. 

Som rimliga resekostnader godkänns faktiska kostnader enligt statens resereglemente, om de 
inkluderats i understödsansökan och inte uteslutits i beslutet. En resa som täcks med understöd ska 
göras under så kort tid och med så få kostnader som möjligt. På samma gång ska uppmärksamhet riktas 
mot att resan görs och uppgifter utförs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Grunder för valet av 
resesätt ska på begäran läggas fram. Samma grunder gäller också för avlönade personer och personer 
som utför förtroendeuppdrag. 

Kostnader på grund av gåvor i form av pengar eller andra gåvokort med penningvärde är inte godtagbara 
utgifter.  

Mervärdesskatt godkänns som en kostnad som kan täckas med understöd enbart om understödstagaren 
är den slutliga betalaren av skatten. Med andra ord, om understödstagaren i sin beskattning drar av den 
mervärdesskatt som mottagaren betalat, godkänns nettokostnaden, det vill säga den kostnad som 
faktiskt betalats, för understödsobjektet. 

 
Redogörelse 

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av 
Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. 
Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten. 

De krävda bilagorna till kontoredogörelsen utgörs av:  

 Projektrapport 
 En specifikation över de totala kostnaderna för projektet, inkomster och understöd (verifikat och 

verifikatkopior sänds enbart på begäran) 
 Eventuella andra bilagor som fastställts i understödsbeslutet 
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Anvisningar för utarbetandet av rapporten  

Rapporten ska innehålla en beskrivning av följande helheter, till exempel genom att fundera på svar på 

frågorna nedan:  

En beskrivning av projektet och dess genomförande   

 Bakgrunden och beredningen av projektet, arbetsgrupp/ansvarspersoner för projektet, sökande 

efter samarbetspartner; sammanslutningar/intressentgrupper som deltagit i projektet och deras 

roll i projektet, projektets koppling till strategin för museet eller branschen, uppföljning, 

rapportering och fortsatta åtgärder som gäller projektet 

 En kort beskrivning av projektets utveckling och resultaten 

 Hur löste ni eventuella utmaningar eller problem? Kom ni under projektets gång till insikt om 

något om museet eller dess verksamhet som ni inte förväntade er vid beredningen av projektet?  

 Projektresultat och dokumentation av dessa, tillgången till och långvarigt sparande av material 

 Målpublik och hur den nås 

Projektets syften och inverkningar  

 På vilket sätt anknöt projektet till museets strategiska mål? Hur uppnåddes målen?  

 Vilka nyheter omfattar projektet med tanke på ert museums verksamhet och medverkande 

partner? Vilka nyheter för projektet med sig för musei- och kulturbranschen och för publiken och 

kunder? Vilka konsekvenser har projektet för ert museums verksamhet i framtiden? På vilket sätt 

kan projektresultat eller -faser utnyttjas i fortsättningen i ert museum? 

 

 

 
 
 
 
 


