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Innovationsfinansieringsverket Business Finland - Finansiering av offentlig forskning 

Policy för utrustningskostnader i offentliga forskningsprojekt 

Policyn gäller i betalningsbesluten från och med den 19 maj 2020. 

Före den 19 maj 2020 var policyn i hanteringen av utrustningskostnader att enheterna är alla 
självständigt fungerande enheter. Det var inte relevant om finansieringsmottagaren hade bokfört 
kostnaden i räkenskaperna i resultaträkningen eller i balansräkningen. 

Från och med den 19 maj 2020 kommer betalningsbeslut att finansiera utrustningskostnader i enlighet 
med finansieringsmottagarens etablerade redovisningspraxis. 

Finansieringsvillkor 

Inköp av utrustning 

Finansiären kan godkänna som direkt kostnad för projektet anskaffningsutgiften för 
forskningsutrustning när utrustningen under sin ekonomiska livslängd i huvudsak används för 
projektet. Med forskningsutrustning avses sådan utrustning eller programvara som används för 
forskning, som är nödvändig för att genomföra projektet.  

Om utrustningen används vid sidan av projektet i någon annan verksamhet, godkänns 
anskaffningsutgiften till den del som utrustningen används för projektet. Om utrustningens ekonomiska 
livslängd är längre än projektperioden, kan ett belopp som motsvarar den andel av avskrivningarna som 
uppkommer under projektperioden godkännas.  

Innovationsverket Business Finlands forskningsfinansiering får inte användas för ekonomisk 
verksamhet. Om utrustning som finansieras i projektet används under projektets gång avvikande från 
det förutsedda även för ekonomisk verksamhet, ska finansieringsmottagaren meddela 
Finansieringsverket om detta till den del som utrustningen har anskaffats med finansiering av 
Finansieringsverket. Se även punkt Inkomster som uppkommer inom projektet. 
Finansieringsmottagaren ska ha en tillförlitlig uppföljning med hjälp av vilken användningen av den 
finansierade utrustningen mellan ekonomisk och annan än ekonomisk verksamhet utan svårighet kan 
verifieras.  

Anskaffningsutgiften för personliga datorer, mobiltelefoner eller andra motsvarande arbetsredskap 
anordningar kan inte inkluderas i inköp av utrustning eller övriga direkta kostnadsposter. Dylika 
kostnader är till sin karaktär indirekta kostnader för forskningsverksamhet som ingår i kostnaderna som 
redovisas med en omkostnadskoefficient. Kostnader för användningen av forsknings- och motsvarande 
utrustning som är i användning godkänns av Finansieringsverket enligt vad som fastställs i 
finansieringsvillkoren i punkten Omkostnader eller i punkten Övriga kostnader. 
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Principer för finansiering av utrustningskostnader 

Kostnaden för utrustningen kan finansieras när produkten huvudsakligen används av projektet och 
anskaffningskostnaden har uppkommit för finansieringsmottagaren under projektets gång.  

Innovationsfinansieringsverket Business Finland kan finansiera användningen av enheten i projektet.  

Används enheten främst för det finansierade projektet, dvs. minst 50 %? 

 Startinformationen ska vara ens inköpspris, den ekonomiska innehavstiden, driftstiden i projektet 
och andelen mellan projektet och annan användning.  

 Som regel finansieras användningen av enheten i projektet, inte kostnaden för anskaffningen. 

o Denna begränsning säkerställer att den offentligt finansierade enheten inte används för 
ekonomisk verksamhet. Användning av finansiering för ekonomisk verksamhet är förbjuden i 
finansieringsvillkoren 

 Finansieringsmottagarens bedömer användningen av enheten i förhållande till andra 

användningsområden under projektets gång: 

o När enheten endast används av projektet under projektets gång är användningsandelen 
100 %. 

o När enheten används på annat sätt utöver projektet under projektets gång, uppskattar 
mottagaren andelen användning för projektet, till exempel 80 % i projektanvändning och 20 % 
i annan användning under projektets gång.  

 

Ja, enheten används till 50 % eller mer för projektet. Anskaffningskostnaden kan finansieras som en 
direkt kostnad i den mån utrustningen används av projektet under projektperioden.   

Till exempel, om enheten hade anskaffats för hela projektperioden, dvs 2 år, den ekonomiska 
innehavstiden 3 år och enheten används i projektet till 80 %: 

o (2/3)*0,8=0,53. Enheten används främst av projektet när andelen är 53 %.  

o Business Finland kan acceptera en andel på 80 % 2/3 av anskaffningskostnaden som en direkt 
kostnad för projektet. 

 

Nej, enheten används mindre än 50 % för projektet. Anskaffningskostnaden kan finansieras som en 

allmän kostnad 

Om enheten huvudsakligen används i andra aktiviteter än projektet, kommer det första kravet i 

villkoren "används huvudsakligen för projektet" inte att uppfyllas och enhetens inköpspris kommer 

inte att accepteras till någon del som en direkt kostnad. 

Till exempel, enheten används av projektet i 1 år, enhetens ekonomiska innehavstid är 3 år och 
enheten används i projektet till 100 %: 

o 1/3= 0,3, dvs. enheten används i projektet till 30 %.  Används inte främst av projektet, kan 
finansieras som en allmän kostnad. 

 


