Töm blanketten

Kostnadsberäkning
Folkpensionsanstalten
Finansiering av utvecklingsprojekt inom ramen för
rehabilitering enligt FRPL 12 §

Datum

Utvecklingsprojektets namn
1. Direkta kostnader för utveckling och forskning
Beteckning/specificerad utgiftspost

1:a året

2:a året

3:e året

Alla totalt

Ansöks
från FPA
totalt

Alla totalt

Ansöks
från FPA
totalt

Personalkostnader

Köp av externa
tjänster

Kostnader för
lokaler
Mötes-,
utbildnings- och
resekostnader
Övriga kostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader totalt

2. Kostnader för eventuella rehabiliteringstjänster
Beteckning/specificerad utgiftspost

1:a året

2:a året

3:e året

Personalkostnader

Kostnader för
lokaler
Övriga kostnader

Rehabiliteringstjänster totalt

3. Alla kostnader sammanlagt

4. Antal rehabiliteringsklienter
Personer
KU 301r 01.21

Rehabiliteringstjänsternas pris €/klient
Webblankett (PDF)

Sida 1 (3)

Följande sida

5. Eventuella finansiärer och finansieringsandel/år. Direkta kostnader för forskningen och utvecklingen i projektet.
Finansiär

1:a året

2:a året

3:e året

Totalt

Totalt

6. Vad de övriga finansiärerna bekostar

KU 301r 01.21

Webblankett (PDF)

Sida 2 (3)

Följande sida

Ifyllningsanvisningar

1. Direkta kostnader för utveckling och forskning
Direkta kostnader är utgifter som direkt förorsakas av forskning eller utveckling (till exempel arbete, anordningar och apparatur, resor).
Personalkostnader
Personalkostnaderna omfattar löner och arvoden inklusive lönebikostnader.
Köp av externa tjänster
Köp av externa tjänster såsom tjänster i anslutning till forskning eller forskningsassistans.
Lokalkostnader
Kostnader som förorsakas av lokaler eller anordningar och apparatur som används av utvecklings- och forskningspersonalen.
Mötes-, utbildnings- och resekostnader
Mötes-, utbildnings- och resekostnader i anslutning till projektet.
Övriga kostnader
Övriga kostnader för utveckling och forskning.
Forsknings- och utvecklingskostnader totalt
Alla kostnader för utveckling och forskning sammanlagt.
2. Kostnader för eventuella rehabiliteringstjänster
Direkta kostnader i anslutning till klientarbete.
Personalkostnader
Personalkostnaderna i anslutning till rehabiliteringstjänster omfattar löner och arvoden inklusive lönebikostnader.
Lokalkostnader
Lokalkostnader som uppstår vid ordnande av rehabiliteringstjänster.
Övriga kostnader
Övriga kostnader i anslutning till rehabiliteringstjänster, såsom resekostnader för personer som genomför rehabiliteringstjänster i samband med
nätverksbesök och hembesök som dessa gör. Här kan även specificeras sådana kostnader som eventuellt förorsakas av en anhörigs deltagande.
Rehabiliteringstjänster totalt
Alla kostnader för rehabiliteringstjänster sammanlagt.
3. Alla kostnader sammanlagt
Direkta utvecklings- och forskningskostnader och kostnader för rehabiliteringstjänster sammanlagt.
4. Antal rehabiliteringsklienter
Alla kostnader för rehabiliteringstjänster sammanlagt dividerat med antalet rehabiliteringsklienter.
Om rehabiliteringen förorsakar kostnader för anhöriga ska de kostnaderna uppges i punkten "Övriga kostnader".
5. Eventuella finansiärer och finansieringsandel/år
Övriga finansiärers andel per år av de direkta kostnaderna för forskningen och utvecklingen inom ramen för projektet.
6. Vad de övriga finansiärerna bekostar
Ange hur de övriga finansiärerna deltar i de direkta kostnaderna för projektet.
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Webblankett (PDF)

Sida 3 (3)

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

