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Tillväxtverket

Information om redovisning av försumbart stöd till deltagare i

utvecklingsinsats som genomförs med stöd från ERUF
Den här informationen riktar sig till dig som ska delta i en aktivitet med syfte att utveckla
ditt företag inom ramen för ett projekt som finansieras av Tillväxtverket med medel från
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödet från Tillväxtverket beviljas till en
stödmottagare som har ansvar för hela projektets genomförande. Detta stöd innebär att ditt
företag får en statlig subvention vid deltagande i projektet. Med hänsyn till EU:s regelverk är
stödet hänförligt till bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013 om stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd (eller de minimisstöd)1.
Stödmottagaren ska fylla i det belopp som subventionen motsvarar i intyget på nästa sida.
Det du som företagare ska fylla i är företagets organisations- eller personnummer samt
branschtillhörighet. Du ska också fylla i uppgift om och, i sådana fall hur mycket, försumbart
stöd som ditt företag har fått de senaste tre åren (innevarande år samt de två föregående
beskattningsåren). Orsaken till detta är att Tillväxtverket måste kontrollera att inget av de
företag som deltar i den aktuella insatsen har nått EU-reglernas takbelopp för stöd av
mindre betydelse. Takbeloppet är fastställt till 200 000 euro vilket motsvarar omkring
1 800 000 kronor. Spara gärna en kopia av intyget för eget bruk eftersom du kan ha nytta av
det vid ett senare tillfälle när du ansöker om stöd eller vill delta i något annat projekt som
finansieras med offentliga medel. Du kan utgå från att det försumbara stödet är godkänt från
det datum som angivits på intyget om du inte har fått något annat besked från
stödmottagaren innan den aktuella aktiviteten genomförs.
Nedan sammanfattas de villkor som gäller för att Tillväxtverket ska kunna lämna försumbart
stöd enligt EU-bestämmelserna:
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Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får
inte överstiga 200 000 euro under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet.
Treårsperioden omfattar innevarande och två föregående beskattningsår. Ett företags beskattningsår utgörs av räkenskapsåret.
Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga försumbara stöd som företaget har erhållit från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden.
Takbeloppet avser bruttobelopp, dvs. före avdrag för skatt eller andra avgifter.
Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd
som lämnats i Sverige till hela koncernen.
Företag verksamma inom primär produktion av jordbruksprodukter och företag
med verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn2 kan inte erhålla försumbart
stöd. (Skulle ditt företagande emellertid också omfatta andra än verksamheter än
de nämnda så kan försumbart stöd erhållas för dessa andra verksamheter detta under förutsättning att respektive verksamheter hålls åtskilda från varandra.)
För företag inom vägtransportsektorn är takbeloppet 100 000 euro och stöd får inte
användas för inköp av vägtransportfordon.
Om takbeloppet för försumbart stöd överskrids gäller att hela det stödbelopp som
medfört ett överskridande ska återkrävas från företaget.

1

Se Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 24.12.2013.
Med primär produktion avses produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd,
mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Dessutom inkluderas jakt, fiske och
insamling av vilda produkter. Inom fiske- och vattenbrukssektorerna berörs företag som omfattas av rådets
förordning (EG) nr 104/2000.
2
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INTYG om Försumbart stöd
1. Uppgifter som fylls i av Stödmottagaren (dvs. den som har fått i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra utvecklingsinsatsen):
Projektets namn:

�����

Ärende-ID:

�����

Att delta i aktiviteterna inom projektet motsvarar ett
stödbelopp till deltaganade företag på:

����� kronor

2. Uppgifter som fylls i av det företag som deltar i projektet/utvecklingsinsatsen:
Företagets namn (deltagande
företag):

�����

Org.nummer/personnummer:

�����

Bransch:

�����

Har ditt företag tidigare mottagit någon form av försumbart
stöd3 under innevarande och två föregående år4?

Ja
Nej

Om frågan besvarats med ett ja, var vänlig ange vilka stöd det rör sig om:
Beviljande myndighet eller
offentlig aktör

Typ av stöd

TOTALT:

Stödbelopp i kronor
som beviljats5 under
innevarande och
föregående två år

����� kronor

Vid lämnande av uppgifter har jag tagit del av informationen på första sidan i detta dokument om vilka villkor
som gäller för Tillväxtverkets stöd.
Ort och datum:
Underskrift av behörig företrädare för företaget:
Namnförtydligande:

3

För vägledning kring vilka statliga stöd i övrigt som är försumbara stöd, se särskild förteckning under
rubriken Styrdokument på Tillväxtverkets webbplats. OBS! att försumbart stöd i princip även kan
förekomma från andra stödgivare än de som finns angivna i den särskilda förteckningen. En förutsättning för
att det rör sig om försumbart stöd är att företaget i så fall har fått information om detta av berörd
stödgivare i särskild ordning.
4 De år som avses är företagets räkenskapsår. Räkenskapsåret kan vara kalenderår eller s.k. brutet räkenskapsår.
5 Om ett stöd som har beviljats under innevarande eller två föregående år utgör ett högre belopp än vad
som under samma tid slutgiltigt (efter projektets avslutning) har mottagits, så bör du ange vilket belopp
som företaget har mottagit.
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