TILLÄGGSVILLKOR FÖR INVESTERINGSUNDERSTÖD
Statsunderstöd som beviljats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001)
1. Villkor för beviljande av investeringsunderstöd, understödstid
Finansieringsmottagaren är skyldig att kontrollera om det projekt som Akademin finansierar lyder
under lagen om offentlig upphandling. Den ansvariga ledaren ska vid behov se till att eventuella
upphandlingar konkurrensutsätts i enlighet med de förfaranden som nämns i lagen.
En förutsättning för beviljande av understöd är att den egendom som ska förvärvas blir
understödsmottagarens egendom. Parterna kan sinsemellan komma överens om andra
förfaranden i fråga om forskningsinfrastruktur. Denna överenskommelse ska göras skriftligt och
meddelas till Akademin redan då finansieringen för infrastrukturen söks. I samprojekt mellan flera
forskningsplatser ska parterna skriftligen komma överens om infrastrukturens användning,
ägandeförhållanden och läge, också efter att finansieringsperioden har löpt ut.
Vid finansieringen av forskningsinfrastruktur kan Akademins finansiering under vissa
förutsättningar överföras till en annan forskningsplats. Det är den ansvariga ledarens
forskningsplats som tar emot Akademins finansiering. Finansieringen kan överföras till de
forskningsplatser som uppges i ansökan, om inte annat nämns i finansieringsbeslutet. Enligt 7 § i
statsunderstödslagen ska den ansvariga ledarens forskningsplats ingå ett avtal med de övriga
akademifinansierade forskningsplatserna om understödets användning, övervakning och villkor.
Den ansvariga ledarens forskningsplats ansvarar för medelsansvändningen till det fulla beloppet,
även om en del av finansieringen skulle ha flyttats till en annan forskningsplats
Ett investeringsunderstöd (specialunderstöd) som Akademin beviljat får inte användas för att
finansiera leasingavtal.
Om finansieringen har beviljats för anskaffning eller grundlig förbättring av egendom som används
för ett visst ändamål, får denna egendom inte på ett bestående sätt användas för något annat
ändamål än det som bestäms i statsunderstödsbeslutet. Ägande- eller besittningsrätten till
egendomen får heller inte överlåtas till någon annan under den i statsunderstödsbeslutet angivna
användningstiden för den egendom som är föremål för statsunderstödet.
I fråga om finansieringsbeslut om forskningsinfrastruktur ska forskningsplatsen och den ansvariga
ledaren tillsammans inlämna till Akademin en revisionsberättelse om medelsanvändningen inom
projektet. Revisionsberättelsen lämnas in inom tre månader från det att finansieringen för
infrastrukturen upphör.
2. Övrigt offentligt stöd för projektet
Om det efter att statsunderstödet beviljats kommer fram att det för samma projekt har beviljats
sådant stöd av staten, en kommun, en församling eller någon annan offentlig sammanslutning som
stödtagaren inte i sin ansökan om statsunderstöd har nämnt att sökts eller beviljats, kan Finlands
Akademi besluta att detta offentliga stöd antingen delvis eller i sin helhet dras av från det beviljade
statsunderstödet för projektet. Investeringsunderstödets summa får inte tillsammans med övrigt
offentligt stöd överskrida godtagbara utgifter som föranletts av projektet.
3. Återkrav av statsunderstöd som betalats för investeringsprojekt

Vid återkrav av statsunderstöd som beviljats för investeringsprojekt tillämpas 23 § i
statsunderstödslagen om egendomen som förvärvats med statsunderstödet överlåts till någon
annan, om ändamålet med egendomen ändras eller om egendomen förstörs eller skadas.
4. Anskaffningsutgift som minskats med bidrag
Akademin förutsätter att bokföringsnämndens allmänna anvisning tillämpas på avskrivningar. I
nämndens allmänna anvisning om avskrivningar enligt plan (16.10.2007) ges råd för hur ett
investeringsbidrag ska bokföras. Enligt anvisningarna (kapitel 2.5) bokförs ett investeringsbidrag
som erhållits för anskaffning av en tillgång som hör till bestående aktiva i form av utgiftsöverföring
som en minskning av anskaffningsutgiften. Basen för avskrivningarna utgörs då av
anskaffningsutgiften minskad med det erhållna bidraget. I noterna till balansräkningens passiva sida
uppges med iakttagande av väsentlighetsprincipen den totala anskaffningsutgiften för den aktuella
tillgången, som hör till bestående aktiva, och den andel som har avdragits med
investeringsbidraget.

