INTYG OM FÖRSUMBART STÖD

Region Norrbotten måste kontrollera att inget av de företag som beviljas regionalt företagsstöd har nått EU-reglernas
takbelopp för försumbart stöd, som är 200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr. Företag som söker stöd ska därför fylla i
uppgifter under punkt 1 nedan. På sidan 2 finns mer information om försumbart stöd. Läs igenom informationen innan ni
fyller i uppgifterna. Spara gärna en kopia av intyget 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.

1. Uppgifter som fylls i av företag som ansöker om regionalt företagsstöd
Företagets namn

Organisationsnummer

Har ditt företag tidigare tagit emot någon form av försumbart stöd under innevarande år och de två föregående
beskattningsåren/räkenskapsåren?
Ja

Nej

Om ja, ange vilka stöd det rör sig om:
Beviljande myndighet Beviljat belopp
eller offentlig sektor
(Ange även i vilken
valuta stöd beviljats)

Typ av stöd som
beviljats

Beslutsdatum

Utbetalt belopp
(Ange även i vilken
valuta stöd har
utbetalats)

Utbetalningsdatum

Genom undertecknande intygas att företaget, utöver det nu aktuella stödet, inte har tagit emot ytterligare försumbara stöd än det som
redovisats ovan under innevarande år och de två föregående beskattningsåren/räkenskapsåren.
Om regionalt företagsstöd betalas ut i strid med dessa regler innebär det en risk att stödmottagaren blir återbetalningsskyldig för det stöd
som betalats ut (inklusive ränta).
Ort och datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

2. Uppgifter som fylls i av Region Norrbotten
Projektets namn

Nyps-id eller diarienummer

Att delta i insatsen motsvarar ett stödbelopp på (anges i kronor)
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Information om redovisning av försumbart stöd till deltagare i utvecklingsinsats som
genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
Ditt företag deltar i en insats inom ramen för ett projekt som finansieras av Region Norrbotten med medel från
ERUF. Det regionala företagsstödet från Region Norrbotten är en statlig subvention som enligt EU:s regelverk är
ett de minimis-stöd utifrån bestämmelserna i den Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om
stöd av mindre betydelse, s.k. försumbart stöd.
Följande villkor gäller för att Region Norrbotten ska kunna lämna försumbart stöd enligt EU-bestämmelserna:
•

Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga
200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet.

•

Treårsperioden omfattar innevarande beskattningsår och de två föregående beskattningsåren. Ett
företags beskattningsår utgörs av räkenskapsåret.

•

Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga försumbara stöd som företaget har fått från olika offentliga
stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden. Den offentliga stödgivaren
ska informera om stödet är ett försumbart stöd/de minimis-stöd.

•

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 till hela
koncernen.

•

Företag verksamma inom primär produktion av jordbruksprodukter och företag med verksamhet inom
fiske- och vattenbrukssektorn kan inte få försumbart stöd. (Om ditt företagande också omfattar andra
verksamheter än de nämnda så kan ditt företag få försumbart stöd för de andra verksamheterna under
förutsättning att varje verksamhet är skilda 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.
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