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Nasjonalbiblioteket

Universitets- og hogskolerådet
Pilestredet 46
0167 OSLO

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2012 til Fra papir til digitalt pensum

Vi viser til soknad datert 15.06.2011 om stotte til prosjektet Frapapir tildigitallpensum.

Nasjonalbiblioteket stiller med dette kr. 170 000 til disposisjon for prosjektet i 2011.

Tildelingen er foretatt etter saksbehandling i Nasjonalbiblioteket og behandling i det radgivende
utvalg som er oppnevnt av nasjonalbibliotekaren.

Pengene vil bli overfort så snart det yealla,gte akseptskjema er mottalt o,,(; betingelsene neder er akseptert.
Frist for slik tilbakemeldin er 20. oktober 2011. Dersom ikke denne fristen overholdes vil
tildelin en bli trukket tilbake.

Det stilles folgende betingelser til bevilgningen:

• Prosjektet skal gjennomfores i trad med beskrivelsen og fremdriftsplanen i soknaden.

• I henhold til 10.2 i Stortingets bevilgningsreglement skal Nasjonalbiblioteket ha adgang til a
kontrollere at midlene er anvendt etter forutsetningene (se for ovrig retningslinjene under).

• Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses at prosjektet stottes av Nasjonalbiblioteket.

• Det forutsettes at deltakerne i prosjektet ved senere anledninger vil stille opp pa
kurs/seminar/workshops for a formidle erfaringer fra prosjektet.

• Tilskuddsmottaker skal sende statusrapport til Nasjonalbiblioteket innen 1. juni 2012, med
opplvsning om forventet sluttdato for prosjektet. Nasjonalbiblioteket vil legge vekt pa
oppfolging og rapportering ved vurdering av kommende soknader.

• Standarder og kunnskap som kommer ut av prosjektet skal stilles til radighet for andre
institusjoner.

I henhold til Retningslilyeribr okonomifr)rvaltninoct; kontrollftr tilskuddsmottakere som stalstilskudd
a Kulturdepartementel i 2011,  gjelder folgende:

• Tilskuddsmottakere skal sa snart som mulig, og senest tre maneder etter at prosjektet er avsluttet,
sende rapport til Nasjonalbiblioteket om at prosjektet er gjennomfort.

• For tilskudd over kr. 200 000 skal det sammen med rapporten sendes inn regnskap for
disponeringen av tilskuddet. Regnskapet skal være undertegnet av tilskuddsmottaker og være
revidert av statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er
institusjoner/organisasjoner som benytter kommunerevisjonen eller annet offentlig
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revisjonsorgan. Det presiseres at ogsa sistnevnte institusjoner/organisasjoner skal sende inn
regnskap undertegnet av virksomhetsledelsen

• For tilskudd under kr 200 000 skal det sammen med rapporten sendes inn regnskapsoversikt for
disponeringen av tilskuddet, undertegnet av tilskuddsmottaker. Det kreves ikke at denne
regnskapsoversikten er bekreftet av revisor.

• Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formal, kan de overskytende
midlene bli krevd tilbakebetalt. Tilskuddsmottaker plikter a gjore Nasjonalbiblioteket
oppmerksom pa slike forhold sa snart som mulig og senest innen 1. juni 2012.

• Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formal, kan hele eller
deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd r)
bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i
straffelovens 270-271.

Vi onsker lykke til med prosjektet!

Saksbehandler: Grete Bergh

Med vennlig hilsen

\„,/,,‘L (J.7) rk.
Vigdis Moe Skarstein
Nasjonalbibliotekar

Arne Gundersen
Seniorradgiver
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Fakturamottak SSØ

Postboks 4104
2307 Hamar

Saksref. 2011/286

Bestillerref. 1420g rbe

Prosjekttype Samarbeids- o utviklin smidler

P rosj e kttitte I Fra papir til digitalt pensum

Beløp Kr 170 000

Kontering Konto

03267710 102 30001 2579

Navn Universitets- o hø skolerådet

Adresse Pilestredet 46

0167 Oslo

Fylles ut av betalingsmottaker

Bankkonto

Utbet. merkes

Nasjonalbiblioteket

Støtte til utviklings- og samarbeidsprosjekter
Aksept av vilkår og utbetalingsinformasjon

Koststed Pros'ekt Produkt

Dato Underskrift

E-post: nb@nb.no

Dette skjemaet er et vedlegg til tilsagnsbrev om utviklings- og prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket, jf. saksref.
Skjemaet er grunnlag for utbetalingsanvisning. Det påligger mottaker å kvalitetssikre alle opplysninger.
Skjemaet skal undertegnes av person med nødvendig fullmakt og deretter sendes til oppgitt postadresse.


