VEILEDNING til KOORDINATORPROSJEKT - FLERFINANSIERT
(gjeldende til 01.01.2023)
1. Sammenheng mellom Koordinatorprosjekt og BOA-prosjekt med flere
finansieringskilder
For prosjekter hvor NTNU er koordinator skal det opprettes koordinatorprosjekt for håndtering av
midler som konsortiet mottar fra bidragsytere; innbetaling og videreformidling til partnere (også
NTNU).
I tillegg skal det opprettes ordinære BOA-prosjekt i Maconomy for NTNU sin aktivitet i konsortiet.
Koordinatorprosjekt og BOA–prosjekt skal opprettes med samme finansieringskategori.
Hvis det er flere finansieringskilder klassifisert i ulike finansieringskategorier (f.eks. NFR og
Næringsliv) skal det opprettes hoved- og delprosjekter slik at det er ett prosjekt pr.
finansieringskategori. Dette gjelder både koordinatorprosjekt og BOA-prosjekt i Maconomy
– se Figur 1)
Informasjon om kobling mellom koordinatorprosjekt og NTNU sitt BOA-prosjekt skal finnes i
«Prosjektbeskrivelse» på prosjektene i Maconomy

Figur 1) illustrerer sammenheng mellom prosjektene – innbetaling - videreformidling

2. Videreformidling av mottatte midler fra bidragsytere
Det er konsortiet som avtaler prosedyrene for videreformidling av midler til partnere.
Andel finansiering fra ulike finansieringskilder skal tilsvare andel videreformidling av midlene til
partnere – med mindre annet er avtalt i konsortiet
Det er viktig å være mest mulig ajour med overføring fra koordinatorprosjekt til NTNU sitt BOAprosjekt i Maconomy. Vi unngår med det stort merforbruk på BOA-prosjektene og feil rapportering i
regnskapet.
Videreformidling/Utbetaling: Eget skjema - Koordinatorprosjekt unntatt EU-prosjekter - utbetaling
https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skjema++%C3%98konomihttps://i.ntnu.no/documents/1305837853/1306916726/Prosessbeskr+koordinator
prosjekter.pdf/694779bb-b9aa-410a-96c5-67a5c851c00b?t=1487252927856

Eksempel :
❖ Totalt eksternt bidrag til konsortiet (koordinatorprosjektet) 15 mill med
10,5 mill. fra NFR (70%) og 4,5 mill. (30%) fra Næringsliv
❖ Total fordeling til hver enkelt partner (inkl. NTNU) skal være avtalt i kontrakt
❖ Benytt andelsmessig fordeling ved utbetaling av midler til partnere:
70% fra Koordinatorprosjektet kategori NFR og
30% fra Koordinatorprosjektet kategori Næringsliv

BOA – prosjektet i Maconomy:
Av eksternt bidrag videreformidles midler til NTNU med :
70% fra koordinatorprosjekt i finansieringskategorien NFR til BOA prosjekt i
finansieringskategorien NFR og
30% fra koordinatorprosjekt i finansieringskategorien Næringsliv til BOA- prosjekt i
finansieringskategorien Næringsliv

3. Kontroll og oppfølging av videreformidling av midler mellom
koordinatorprosjekt og BOA prosjekt i Maconomy
Kontroll på at det videreformidles midler fra koordinatorprosjektet til BOA prosjekt med samme
finansieringskategori

Benytt:
Koordinatorrapport for koordinatorprosjektet og Fakturahistorikk for BOA - prosjektet i Maconomy

❖ Koordinatorprosjektet
Rapporten Koordinatorprosjekt – viser totalt innbetalt, utbetalt og saldo
- filtrer på prosjekt i ulike finansieringskategorier til venstre i rapporten
Prosjektet under er kun et eksempel for å illustrere

Innbetalinger av midler fra bidragsytere og gjenstående midler til videreformidling
- totalt for finansieringskategoriene NFR og Næringsliv eller pr. finansieringskategori:

Utbetalt til NTNU vises i egen kolonne – totalt eller pr finansieringskategori – NB filtrer på
prosjekt/finansieringskategori

❖ BOA-Prosjekt i Maconomy:
Velg BOA-prosjektet som er i samme finansieringskategori som koordinatorprosjektet
For å se hva som er videreformidlet fra koordinatorprosjektet:
Velg fane FAKTURERING – FAKTURAHISTORIKK

SUM: 2 681 988

Sum fakturert (Akonto..)skal stemme med Sum utbetalt NTNU i Koordinatorrapporten for samme
finansieringskategori
Avvik kan skyldes at det er foretatt utbetaling mellom to ulike finansieringskategorier
-

eventuelle feil som har skjedd i utbetalingsprosessen (feil prosjektnummer oppgitt på
utbetalingsbilag, registrert feil prosjektnummer ved håndtering av innbetaling…)

For videre oppfølging av BOA prosjektene se «VEILEDNING TIL FLERFINANSIERTE BOA
PROSJEKT – KOSTNADSOMVELTNING 9601»

