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Allmänna villkor för beviljande av medel 
inom ramen för det högskolepedagogiska 
lyftet  

Villkoren gäller för beviljade medel inom ramen för Universitets- och 

högskolerådets (UHR) regeringsuppdrag avseende Högskolepedagogiskt lyft. 

Villkoren ska tillämpas om inte annat följer av beslutet att bevilja medel.  

1. Om UHR:s beslut och villkor  

UHR:s beslut att bevilja medel gäller under förutsättning att projektägaren 

godkänner villkoren enligt myndighetens anvisningar.  

Projektägaren ansvarar för att uppfylla villkoren.  

Villkoren gäller från och med godkännandet till och med den dag då 

slutrapportering eller kompletterande ekonomisk redovisning inkommer till 

UHR.  

2. Genomförande 

Projekttiden påbörjas när UHR meddelar beslut om beviljande av projektmedel 

och pågår fram till den 30 juni 2025.  

Projektägaren ansvarar för att projektet genomförs i enlighet med UHR:s 

beslut och villkor.  

Projektägaren är ansvarig för att projektet genomför så som det beskrivits i 

ansökan till UHR. I ansvaret ingår att planera och genomföra projektet i 

huvudsaklig överenstämmelse med ingiven ansökan och plan för 

genomförandet. Nödvändiga förändringar av genomförandet är tillåtna under 

förutsättning att de inte på ett väsentligt sätt påverkar projektet enligt vad 

som angetts i ansökan och är förenliga med tillämpliga villkor. Andra 

förändringar av genomförandet kräver UHR:s skriftliga godkännande (se 3 

punkten).  

3. Deltagande i aktiviteter  

Projekten ska, i möjligaste mån, delta i gemensamma aktiviteter som UHR 

planerar, så som möten med alla projektägare eller events med externa 

deltagare.   
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4. Ändrade förutsättningar för genomförande  
UHR ska utan dröjsmål underrättas om projektägaren upplever att projektet 

inte kan genomföras i den takt, omfattning, eller med den kvalitet eller budget 

som angivits i ansökningen och/eller enligt projektplanen. 

Om projektägare vill göra väsentliga ändringar i projektet, exempelvis rör 

kostnader för aktiviteter som inte beviljades inom ansökan, ska UHR skriftligt 

godkänna ändringarna innan de genomförs.  

5. Avbrutna projekt 
På initiativ av projektägaren 

Om projektägare bedömer att projektet inte längre kan genomföras effektivt 

och ändamålsenligt kan projektägare skriftligt begära att projektet avbryts.  

På initiativ av UHR 

UHR kan återkalla beslut om att bevilja medel för projektet vid följande 

omständigheter.  

Projektägaren underlåter att inkomma med rapportering och/eller ekonomisk 

redovisning i enlighet vad som föreskrivs i de allmänna villkoren, eller  

Projektägaren använder utbetala medel i strid med beslutet om beviljande av 

medel eller de allmänna villkoren. 

Skyldigheter efter avbrutet projekt 

Om projektet avbryts efter att UHR har betalat ut medel till projektägare 

måste en slutrapport lämnas in. Projektägare ska återbetala de medel som inte 

använts för projektet. 

6. Rapportering  

Projektägaren ansvarar för att lämna återrapportering om genomförandet av 

projektet enligt UHR:s anvisningar.  

När projektet avslutas ska projektägaren skicka in en slutrapport till UHR. 

Rapporten ska följa de formkrav UHR bestämmer. Sista datum att inkomma 

med slutrapport är den 30 juni 2025. Slutrapport krävs även om projektet 

avbrutits i förtid i de fall projektmedel betalats ut.    

7. Utbetalning av medel 
Utbetalning av beviljade medel sker till projektägaren. Projektägaren ansvarar 

för att ta emot och förvalta medlen.  

Utbetalning av det beviljade beloppet sker i anslutning till att UHR har fattat 

beslut om bidrag.  

Utbetalning sker i svenska kronor (SEK), exklusive moms och i enlighet med vad 

som föreskrivs i beslutet. Ingen rekvisition behövs.  
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8. Giltiga kostnader 
Beviljade projektmedel ska användas för att finansiera kostnader som uppstår 

hos projektägare för att genomföra beslutade projektaktiviteter. Bidraget är 

inte nödvändigtvis heltäckande för de kostnader som uppstår i projektet. 

Det administrativa påslaget får uppgå till max 20% av sökt belopp. 

Om inte annat framgår av beslutet får medlen disponeras i fram till den 30 juni 

2025.  

9. Uppföljning  

UHR har rätt att utföra uppföljningar och granskningar av projekt, såväl under 

pågående som efter avslutad projektperiod. Projektägaren ska tillhandahålla 

sådana uppgifter som UHR efterfrågar i samband med uppföljning och 

granskning.  

10. Publicering  

Resultat av projekt ska publiceras i enlighet med UHR:s anvisningar och göras 

tillgängliga för allmänheten.  

Avtal om publicering med kommersiell aktör eller annan intressent får inte 

inskränka möjligheten att publicera resultat av projekt som genomförts med 

medel från UHR. 

11. Återbetalning av bidragsmedel  

Projektägaren ska återbetala medel som denna inte nyttjat när projektet 

avslutas dock senast den 30 augusti 2025.  

För det fall ett projekt avbryts i förtid enligt 5. Avbrutna projekt ska 

projektägaren återbetala de outnyttjade medlen enligt UHR:s instruktioner.  

 

 

 

 


