
 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Endast en version ska signeras – svensk version  
 

Skolans medgivande – Erasmus+ 
Capacity Building for Higher Education (CBHE) 

Deadline: 17 februari 2022 

 

Ansvarig skola på KTH:         

Projektets titel (eng):          

Akronym:         

Koordinerande universitet:         

Projektägare på skolan:          

Vid koordinatorskap: projektadministratör på skolan:       

Ekonom på skolan:         

 
Inom ramen av ERASMUS+ programmet 2021-2027 introducerar EU ett nytt regelverk för 

rapportering: LUMP SUM II. Regelverket ska minska administrationen och förenkla rapportering av 

projekt. Nu krävs inte längre en revisionsrapport vid slutrapportering av projektet och ex-post revision 

av kostnader för utvalda projekt är inte heller aktuell. LUMP SUM II ramverket möjliggör fokusering 

på innehållet och resultat av projektet.  

 

Härmed intygas att jag har tagit del av ovanstående projektförslag och jag intygar att skolan:  

 

a. Stödjer och kommer att fullfölja de aktiviteter som beskrivs i ansökan, när och om den blir 

godkänd av extern finansiär.    

b. Vid ansvar för inköp av utrustning, följa upphandlingsregler för EU och KTH.  

c. Budgetera för utgifter som inte täcks av lump sum, ex vis för overhead. 

d. Skicka in underlag interim- och slutrapporter inom deadline till projektkoordinatorn eller EU. 

e. Vid koordinatorskap, säkerställa att korrekta dokument angående resultat av projektet lämnas 

in från partneruniversiteten under projektets gång och efter projektets slut. Beakta även att 

projektets webbsida ska finnas tillgänglig enligt projektplan även efter projektets avslut. 

 

Detta innebär att vi är medvetna om de resursmässiga (inkl. personal) och ekonomiska åtaganden och 

medfinansiering som gäller för detta samarbete, samt omfattningen av de aktiviteter som beskrivs och i 

vilka vi kommer att vara delaktiga och/eller ansvariga för. 

 
1Stockholm, datum:       

 
…………………………………..…… ………………………………………… 

Skolchef eller enligt delegation  Administrativ chef (om gällande enligt skolans rutin) 

 

 

…………………………………………………………………… 

Avdelningschef/prefekt 

                                                 
1 Elektronisk signering välkomnas 



 

  

  
Only one document to be signed -   English version  
  
 

 

School Approval – Erasmus+ 
Capacity Building for Higher Education (CBHE) 

Deadline: 17 February 2022 

 

KTH School:         

Project title:          

Acronym:         

Coordinating University         

Project leader at the school:         

In case of project coordination administrator at the school:       

Financial Officer at the school:         

 

Within the framework of Erasmus+ 2021 – 2027, the EU introduces new regulations for reporting: 

LUMP SUM II. The new regulations shall reduce administration and simplify interim and final reports. 

An external audit report is no longer required when submitting the final report, and ex-post auditing of 

costs for selected projects is also not relevant. The LUMP SUM II framework enables focus on the 

content and project results.  

 

I hereby declare that my School is involved in the submission of the above-mentioned project proposal 

and I confirm that the school will:  

 

a. Support and fulfill the activities described in the project proposal if approved by the EU. 

b. In case of responsibility for purchase of equipment, comply with procurement regulations at 

KTH and EU. 

c. Secure a budget for costs exceeding the EU grant, for example overhead. 

d. Submit documents for interim and final reports in due time to the coordinator or EU. 

e. When coordinating the project, secure that correct documentation is provided by the partner 

universities during the project as well as after the project closure. Also note the timeframe for 

the project website beyond the project eligibility period.  

 

I am aware of the commitments in terms of financial resources and staff required in this cooperation 

and the extent of the activities in which we will take part and/or be responsible for. 

 
2Stockholm, date:       

 

………………………………..…………   ……………………………………..……  

Head of School/or as delegated  Head of Administration (if applicable by the school) 

 

 

……………………………………………………………………… 

Head of Department 

                                                 
2 Electronic signatures are welcome 


