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Tilsagn om tilskudd til Senter for nordområdelogistikk

Det vises til søknad av 10. oktober 2008.

Dato: 07.11.2008

Utenriksdepartementet har besluttet å støtte tiltaket med inntil kr 6.000.000,- over
statsbudsjettet for 2008, kap. 118.70, Barents 2020-midler.

Formålet med tilskuddet er å støtte oppstart og etablering av "Senter for
nordområdelogistikk" som skal bidra til å utvikle kunnskap om logistikk, industriell
utvikling og næringslivsmuligheter i nordområdene. Prosjektet skal bidra til at ulike
kunnskapsmiljøer fra institusjoner i Norge og Russland, både innenfor akademia og
næringslivet, samhandler for å utvikle og formidle ny kunnskap innenfor prosjektets
tematiske hovedfokus, transport og logistikk, samt den tilknyttede infrastrukturen. Det
opprettes i første omgang et professorat og en prosjektleder (1/2 stilling) og
aktiviteten, som skal være nettverksbasert, koordineres og administreres fra
Nordområdesenteret ved Høgskolen i Bodø. På sikt er målsettingen å etablere et senter
i Kirkenes som kan koordinere virksomheten.

Tilskuddet fra Utenriksdepartementet gis som engangsbeløp, men forutsettes disponert
på en slik måte at alle fem årene i prosjektets første fase (2009-2013) kan gjennomføres i
tråd med beskrivelsen i søknadsdokumentet. Det forutsettes videre at prosjektet
finansieres i et samarbeid mellom aktører i det private næringsliv og det offentlige.
Næringslivets bidrag til prosjektet skal utgjøre minst 50 % av de totale kostnadene.
Midlene fra Barents 2020 skal i særskilt grad benyttes til å sikre samhandling og
samarbeid med russiske og andre relevante, internasjonale partnere innenfor akademia
og næringsliv i nordområdene.
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Prosjektnummer 3085065 bes benyttet ved alle henvendelser vedrørende tilsagnet.

Generelle vilkår
75 % av tilskuddet utbetales ved retur av vedlagte akseptskjema i utfylt stand.
Tilskuddsmottaker forutsettes å dekke en del av prosjektkostnadene selv. Tilskudds-
mottaker skal etter beste evne begrense de administrative kostnadene ved prosjektet.

Tilskuddet forutsettes benyttet i henhold til de betingelser som er nevnt i dette brevet,
som sammen med tilskuddsmottakers skriftlige aksept, jf. vedlagte akseptformular,
utgjør kontraktsgrunnlaget for tilskuddsbevilgningen. Det forventes at prosjektet
utføres som beskrevet i søknaden.

Støttemottaker som mottar hele eller deler av tilskuddet som forskudd plikter å
opprette en særskilt bankkonto som kun skal benyttes for tilskudd fra
Utenriksdepartementet. Kravet gjelder ikke statlige virksomheter. Renteinntekter av
tilskudd, samt ubenyttede tilskudd skal ved prosjektets avslutning uoppfordret
innbetales til departementets konto nummer 7694.05.12618.

I samsvar med Bevilgningsreglementets §10, 2. ledd og Lov om Riksrevisjon §12 tas det
forbehold om adgang for departementet og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med
at tilskuddet benyttes etter forutsetningene. Det tas også forbehold om adgang til å
foreta ekstern evaluering av prosjektet.

Tilskuddsmottaker plikter til enhver tid, på anmodning fra departementet,
Riksrevisjonen, eller den som på vegne av departementet forestår en ekstern
evaluering, å fremlegge alt materiale som gjelder prosjektet. Det vises til Bestemmelser
om økonomistyring i staten, jf. § 4.4.7 når det gjelder krav om oppbevaring av
regnskapsmateriale.

Antikorrupsjonsklausul
Tilskuddsmottaker plikter å innrette virksomheten på en slik måte at korrupsjon,
misbruk av midler og uregelmessigheter motvirkes. Tilskuddsmottaker skal underrette
departementet, uten unødig opphold, om indikasjoner på korrupsjon og misbruk av
norske midler som tilskuddsmottaker blir oppmerksom på under gjennomføringen av
prosjektet. Videre plikter tilskuddsmottaker i utøvelsen av virksomheten som omfattes
av denne avtalen ikke å akseptere noen form for gave, tilbud, betaling eller fordeler som
innebærer lovstridig eller korrupt praksis.

Tilbakebetalingsklausul
Utenriksdepartementet kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling av utbetalte midler
dersom tilskuddsmottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet.
Manglende dokumentasjon på riktig bruk av midlene medfører plikt til tilbakebetaling.
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Rapportering
Prosjektets sluttrapport og revisorbekreftet regnskap sendes til Utenriksdepartementet
så snart som mulig og senest tre måneder etter prosjektets avslutning. Regnskapene
skal være ført i henhold til god regnskapsskikk og revisjonsberetningen skal
dokumenteres å være basert på de prosedyrer som fremgår av RS 800-standarden.
Statlige virksomheter er unntatt fra revisjonskravet. For mindre prosjekter (under NOK
100.000 i tilskudd) kan regnskapet dokumenteres på annen måte enn ved
revisorbekreftelse.

Dersom prosjektet ikke blir avsluttet innen utgangen av det kalenderår tilsagnet er gitt,
skal statusrapport avgis innen 15. februar påfølgende år.

Klage
Part i saken har innsyn i sakens dokumenter i henhold til Forvaltningslovens§§ 18-19.
Enkeltvedtak vedrørende prosjektstøtte kan påklages i henhold til Forvaltningslovens
kap. VI. En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Utenriksdepartementet innen 3
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. Klagen bør begrunnes ut
fra den informasjon departementet har lagt til grunn i forbindelse med det konkrete
enkeltvedtak.

Aksept
Dette tilsagn er gyldig i en måned etter mottakelse av dette brev. Dersom vilkårene
godtas, bes tilskuddsmottaker undertegne akseptskjemaet, som utgjør tilskuddsbrevets
siste del og returnere dette til Utenriksdepartementet.

Med vennlig hilsen

Robert Kvile
Avdelingsdirektør

Nina Buvang Vaaja
Rådgiver

Kopi:
Felix Tschudi, Tschudi Shipping
Frode Mellemvik, Nordområdesenteret, Høgskolen i Bodø

Side 3


