TILSKUDDSBREV
1. Vedtak i Programstyret
Tilskuddsbrevet er oppfølging av vedtak gjort i CLIMIT Programstyre i møte xx/20XX
per xx.x.20XX:
(vedtaket kan kopieres fra brevet som sendes prosjektansvarlig etter vedtak i programstyremøtet)

”Programstyret tildeler [navn på søker] støtte fra CLIMIT demo til Prosjekt ”xxxxx" – navn på
prosjektet (arbeidstittel). Støttebeløpet er begrenset til yy % av dokumenterte
prosjektkostnader, og maksimalt XXX 000 kroner.
Vedtaket forutsetter at:
1. [Navn på søker] undertegner endelig tilskuddsbrev innen fire måneder etter at
vedtaket ble fattet.
2. (…)

2. Kontraktsparter og informasjon om prosjektet
Prosjektansvarlig
Org.nummer:
Postadresse:
Fullmaktshaver
Prosjektleder

<Navn på foretak/virksomhet>
<Org.nummer>
<Adresse>
<navn>, <e-post>
<navn>, <e-post>

Støttegiver
Org.nummer:
Besøksadresse:
Postadresse:
Kontaktperson hos Gassnova

Gassnova SF
991 627 626
Dokkveien 10, 3920 Porsgrunn
postmottak@gassnova.no
<navn>

Prosjektnummer:
Prosjektnavn, utfyllende beskrivelse
Arbeidstittel
Prosjektets kostnadsbudsjett
Prosjektets start-slutt dato
Klassifisering av prosjektet ift
ESAs retningslinjer
Saksnummer

<prosjekt.nummer>
<beskrivende tittel på prosjektet>
<arbeidstittel på prosjektet>
<xx> kroner
<mm/år> - <mm/år>
<henvisning til ESAs regelverk kap. 4.5. vedlegg 11>
<klassifisering forprosjekt/utvikling / demo>
<Saksnummer - WebSak>
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Dette signerte Tilskuddsbrevet med vedlegg, jf. Punkt 6 under, utgjør Kontrakten mellom
Gassnova og den Prosjektansvarlige om gjennomføring av Prosjektet. Tilskuddsbrevet
erstatter all tidligere korrespondanse knyttet til Søknaden og Tildelingen. Hver part beholder
et signert eksemplar av Tilskuddsbrevet med vedlegg.
Prosjektansvarlig har ansvar for den samlede finansiering og gjennomføring av Prosjektet i
henhold til Kontrakten. Andre Partneres og eventuelle underleverandørers deltakelse i
Prosjektet fritar ikke Prosjektansvarlig for dette ansvaret.
Skifte av Prosjektleder forutsetter Gassnovas forutgående skriftlige samtykke. Skifte av
Fullmaktshaver skal umiddelbart meddeles Gassnova med opplysning om ny
stillingsinnehaver.

3. Partnere
Følgende Partnere skal delta i Prosjektet i tillegg til Prosjektansvarlig: <Navn på Partnere>
Partnerne er ikke part i Kontrakten med Gassnova.
Prosjektansvarlig plikter å inngå Samarbeidsavtale med Partnerne. Avtalen skal bl.a. beskrive
hvordan kostnadsrammene i Prosjektet skal styres, hvordan eventuelle overskridelser og
utvidelser skal håndteres, samt hvem som skal ha rettigheter til Prosjektresultatene.
Tilskuddsbrevet skal ikke signeres før aktuelle Samarbeidsavtaler er inngått og Prosjektet er
fullfinansiert.
Kravene til Samarbeidsavtaler er utdypet i «Generelle vilkår for prosjekter som støttes over
CLIMIT-demo programmet» (vedlagt) under punktene 2.2 og 6.2.2. Gassnova kan kreve
innsyn i inngåtte Samarbeidsavtaler.

4. Prosjektbeskrivelse og mål
<Kopier tekst fra innstillingen om prosjektets aktiviteter, leveranser og mål.>
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5. Prosjektbudsjett, finansierings- og leveranseplan
Begrepet leveranser er her definert som avtalte rapportoversendelser til Gassnova hvor
innhold i leveransen skal fremgå av søknaden.
Tabell 1 Prosjektbudsjett [kNOK]
Prosjektansvarlig
Partner A
Partner B
Partner C
Partner D

Arbeids- Gj.sn
Personal- Innkjøp Utstyr Andre
Sum
timer
timepris kostnader FoUdriftstjenester
kostnader
-

Sum

-

Tabell 2 finansieringsplan
[kNOK]

Egne
Direkte
ressurser bidrag

Prosjektansvarlig
Partner A
Partner B
Partner C
Partner D
Climit
Sum
Tabell 3 leveranseplan
med prosjektbudsjett
[kNOK]
1
2
3
4
5
6 Sluttrapport
Sum

Dato

Sum

-

-

-

Andel
%

-

-

-

-

-

-

Personal- Innkjøp Utstyr Andre
kostnad FoUdriftstjenester
kostnader

Sum

Planlagt
Gassnova
støtte
-

-

-

-

-

-

-

Sett inn beskrivelse av hver leveransene med beskrivelse av aktiviteter, mål og dokumentasjon på leveransen,
eks. Leveranse 1: Abc….

-

Utbetalingen fra Gassnova skal foretas innen en måned etter at leveransen for den enkelte
betalingsmilepæl og mottatt faktura eller utbetalingsanmodning med vedlegg er godkjent.
10 % av Gassnovas støtte til hver betalingsmilepæl holdes tilbake til Prosjektets sluttrapport
er godkjent. Se også Generelle vilkår kapittel 3.
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Prosjektets leveranser skal refereres til prosjektnummer og sendes elektronisk til:
postmottak@gassnova.no, eventuelt i papirversjon til: Fond for CO2-håndtering, CLIMIT
demo, c/o Gassnova SF, Dokkvegen 10, 3920 Porsgrunn.
Regnskapsrapport med utbetalingsanmodning og eventuell faktura skal merkes med
referansenummer 3470 og sendes til:
Fond for CO2-håndtering, Fakturamottak DFØ, postboks 4746, 7468 Trondheim.

6. Prosjektspesifikke rapporteringskrav/øvrige forutsetninger
< Her beskrives eventuelt prosjektspesifikke rapporteringskrav/øvrige forutsetninger og/eller
om det er aktuelt å gi presiseringer og eventuelle unntak til Generelle vilkår.>

7. Vedlegg
Dette Tilskuddsbrevet sammen med følgende vedlegg utgjør Kontrakten mellom Partene:
1. Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT-demo gjeldene fra 22.08.17.
2. Mal for Prosjektregnskapsrapport som skal benyttes
(www.climit.no/no/Documents/Climit_Prosjektregnskapsrapp_for_Gassnova.xlsx)
3. Søknaden fra Prosjektansvarlig <med følgende vedlegg:>
I tilfelle motstrid går dette Tilskuddsbrevet foran Generelle vilkår. Endringer som avtales
skriftlig mellom partene etter kontraktsinngåelse (jf. Generelle vilkår punkt 13) er også en
del av Kontrakten, og har forrang i forhold til øvrige kontraktsdokumenter.

8. Referanser
1. Lov om offentlig støtte
2. ESAs State Aid Guidelines – ”State aid for research and development and innovation”.
3. Regelverk for tilskuddsordning – Utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2håndtering, fastsatt av OED, med endringer senest 10. september 2015.

9. Underskrifter
Ved underskrift på dette Tilskuddsbrevet godkjenner Partene vilkårene for Tildelingen.
Prosjektansvarlig forplikter seg til å gjennomføre Prosjektet og Gassnova forplikter seg til å
utbetale Tilskuddet i henhold til dette Tilskuddsbrevet med vedlegg (Kontrakten).
Sted: Porsgrunn

Dato:……….

__________________________________
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Gassnova
Sted:……………………

Gassnova
Dato:……….

__________________________________
Prosjektansvarlig
VEDLEGG
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