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När ansökan är inlämnad och beslut om beviljande av bidrag är lämnad till
bidragsmottagaren ingår bidragsmottagaren och Hörselforskningsfonden ett avtal. Avtalet
regleras av följande bestämmelser.
Ansökans giltighet

Ansökan till Hörselforskningsfonden är giltig när den inkommit
till fonden senast 1 oktober. Ett intyg om att ansökan är gjord av
sökande ska vara underskriven av prefekt/institutionschef eller
motsvarande samt inskickad senast en vecka efter sista
ansökningsdag om inget annat meddelats till sökanden.

Bidragsmottagare
medelsförvaltare

Av avtalet framgår vem som är bidragsmottagare respektive
medelsförvaltare.
Bidragsmottagarens rättigheter och skyldigheter kan inte
överföras på annan person utan fondens skriftliga medgivande.

Dispositionsrätt

Bidraget får användas endast för kostnader uppkomna under
avtalstiden.
Beviljade bidrag ska tas ut inom två år efter beslut om beviljande
av bidrag.
Anhållan om förlängning av projekttiden eller ändring av övriga
villkor ska meddelas fonden skriftligen senast två månader innan
förändringarna önskas genomföras.
Fonden ska omedelbart underrättas om medel söks eller erhålls
från annan bidragsgivare för samma ändamål som beviljats
bidrag.

Arbetsgivarförhållanden

Fonden är inte arbetsgivare för bidragsmottagare eller för annan

som denna anlitar i projektet.
Eventuella löneökningar som uppkommer under projekttiden ska
rymmas inom det beviljade bidraget.
Mervärdeskatt

Bidraget täcker mervärdeskatt endast då denna uppkommer som
kostnad hos bidragsmottagare.

Utbetalning och
redovisning

Halva bidraget kan rekvireras i anslutning till att det beviljas.
Resterande del utbetalas i samband med delredovisning av
projektet.
Ekonomisk och vetenskaplig slutredovisning ska lämnas
skriftligt senast sex månader efter att projektet avslutats.
Utebliven redovisning kan innebära att framtida medel från
fonden ej kan beviljas.
Ej förbrukade medel ska återbetalas senast i samband med den
ekonomiska redovisningen.

Återtagande av bidrag

Granskningsrätt

Fonden har rätt att återkräva hela eller delar av bidraget eller att
inställa eller avbryta utbetalning av resterande medel:


Om förutsättningarna för projektets finansiering och
bedrivande förändrats eller om projektet inte bedrivits
enligt avtalet mellan fonden och bidragsmottagaren.



Om bidragsmottagaren i ansökan har lämnat oriktiga
eller ofullständiga uppgifter.



Om bidragsmottagaren använder medlen för annat än
ändamål än projektet avser.



Om bidragsmottagaren inte lämnar föreskrivna rapporter
och redovisningar.



Om utsikter saknas att inom rimlig tid nå
tillfredsställande resultat i projektet.

Fonden, eller personer/er som fonden utser, har rätt att följa
arbetet och ta del av handlingar som kan lämna upplysningar om
arbetets fortgång och om den ekonomiska utvecklingen i
projektet.

