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2020-06-01

Projektet
Mer mat fler jobb

INTYG om stöd av mindre betydelse för produktion av
primärprodukter inom jordbrukssektorn och försäkran om att inget
annat offentligt stöd mottagits för samma insats (projekt)
1. Uppgifter som fylls i av stödsökanden/projektägaren (det vill säga den som har fått i
uppdrag av Svenska ESF-rådet att genomföra utvecklingsinsatsen):
Projektets namn:

Mer mat, fler jobb

Ärende-ID:

Dnr 2018/00510

Att delta i aktiviteterna inom projektet motsvarar ett
stödbelopp till nedanstående företag/org. på:

48000 kronor

2. Uppgifter som fylls i av företag/organisationer/föreningar som deltar i
projektet/utvecklingsinsatsen:
Företagets namn (deltagande
företag/organisation/förening):
Org.nummer / personnummer:
Bransch:
Har ditt företag tidigare mottagit någon form av stöd av mindre betydelse under
innevarande och två föregående år1?
Om frågan besvarats med ett ja, var vänlig ange vilka stöd det rör sig om. Som hjälp listas
nedan de vanligaste försumbara stöden inom primärproduktionen:
JA

NEJ

Beviljande myndighet
eller offentlig aktör

Boverket

Datum för
beslut

Stödet/förordning

Stödbelopp i
kronor

Omsättningsstöd till enskilda
näringsidkare för mars-juli
2020 vars nettoomsättning har
minskat i större omfattning till
följd av spridningen av
sjukdomen covid-19
(Förordning 2020:893). För
perioden augusti 2020-mars
2021 (Förordning 2021:143).
(baseras då på kommissionens
förordningar 1408/2013
respektive 717/2014)

1

De år som avses är företagets räkenskapsår. Räkenskapsåret kan vara kalenderår eller s.k. brutet
räkenskapsår.
Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Telefon: 020-33 33 90

Besöksadress: Drottninggatan 9, plan 3, Gävle

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 397, 801 05 Gävle

Webbplats: www.esf.se
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Förordning (2009:1396) om
stöd till företag med avlägset
Jordbruksverket

belägen djurhållning för vissa
veterinärkostnader

Jordbruksverket

Kastreringsstöd / Förordning
(2012:540) om stöd för vissa
kostnader i samband med
kastrering av grisar eller för
vaccinering mot galtlukt

Jordbruksverket

Förordning om stöd för åtgärder
inom ramen för
livsmedelsstrategin
(2018:1500)
Stöd till fjällägenheter i vissa
fall
Stöd av mindre betydelse för
mikroproduktion av förnybar
el
Växa – stöd för att anställa en
till person i enmansföretag
Förordning (2017:1254) om
statligt stöd av mindre
betydelse inom
jordbrukssektorn för viltskador
och förebyggande av viltskador
Förordning (2018:20) om stöd
för åtgärder som ger tillgång till
telefoni och funktionell tillgång
till internet

Jordbruksverket
Skatteverket
Skatteverket
Länsstyrelsen/regionen

Post- och
telestyrelsen

3.

Försäkran om att inget annat offentligt stöd mottagits för samma projekt.
Härmed försäkras att ovannämnda företag inte har mottagit eller kommer att motta annat
offentligt stöd för samma projekt.
Vid lämnande av uppgifter har jag tagit del av informationen på sidan 1 och 2 i detta dokument om
vilka villkor som gäller för stöd från Svenska ESF-rådet.
Ort och datum:
Underskrift av behörig företrädare för företaget:
Namnförtydligande:
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Information om redovisning av stöd av mindre betydelse till deltagare i
aktiviteter/utbildningsinsatser som genomförs med stöd från Europeiska
socialfonden beslutat av Svenska ESF-rådet
Den här informationen riktar sig till företag, organisationer och föreningar som ska delta i
aktiviteter/utbildningsinsatser inom ramen för projekt som finansieras av Svenska ESFrådet med medel från Europeiska socialfonden.
Stödet från Svenska ESF-rådet beviljas normalt till en stödstödsökande (projektägare)
vilken ansvarar för ett projekts genomförande. I projektet kan flera deltagande företag,
organisationer och föreningar få stöd och dessa kallas stödmottagare.
Stödet från Europeiska socialfonden innebär att ett företags kostnader för
projektdeltagandet helt eller delvis täcks av offentliga medel (pengar).
Sådant offentligt stöd som understiger 200 000 Euro (cirka 1 678 000 kronor) regleras
i den svenska förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella
socialfondsprogrammet och i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om
stöd av mindre betydelse2. Stödet gäller alla företag med begräsningar i vissa sektorer för
takbeloppet.
Takbeloppet för företag i transportsektorn begränsas till € 100 000.
Takbeloppet för primärproduktion av jordbruksprodukter begränsas till € 20 000 (Förordning
(EU) nr 2019/316).
Nedan sammanfattas de villkor som gäller för att Svenska ESF-rådet ska kunna lämna stöd
av mindre betydelse.
•
•
•
•
•
•

2

Stöd eller bidrag i form av försumbart stöd till ett företag/organisation/förening får
inte överstiga 200 000,100 000 respektive 20 000 euro, beroende av inom vilken
sektor företaget är verksamt, inom under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet.
Treårsperioden omfattar innevarande och de två närmast föregående
beskattningsåren. Ett företags beskattningsår utgörs av räkenskapsåret.
Vid beräkning av takbeloppet ska alla försumbara stöd som stödmottagaren har
beviljats från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras
under treårsperioden.
För att ett stöd ska räknas som försumbart stöd så ska det vara uttryckligen
specificerat i ett stödbeslut.
Takbeloppet avser bruttobelopp, dvs före avdrag för skatt och andra avgifter.
Om ett företag / organisation / förening ingår i en koncern eller har andra nära band
till andra organisationer i Sverige gäller takbeloppet för hela koncernen/gruppen.
Den prövningen görs inför beslutet om stöd.

Se Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 24.12.2013.
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•
•

Om företagandet också omfattar verksamheter med andra takbelopp kan
försumbart stöd med takbeloppet fås för dessa verksamheter under förutsättning att
verksamheterna hålls åtskilda från varandra.
Om takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids gäller att hela stödet blir
ogiltigt och att stödbeloppet ska återkrävas från mottagaren.

Varje deltagare i ett projekt som mottar stöd av mindre betydelse ska fylla i beslutade
stödbelopp och när stödet beslutades i intyget på nästa sida. Orsaken till detta är att
Svenska ESF-rådet måste kontrollera att inget av de företag eller organisationer eller
föreningar som deltar i den aktuella insatsen får för stora stöd.
Uppgifter som ska lämnas är:
•
•
•
•

Företagets/organisationens/föreningens organisationsnummer eller personnummer
(för enskilda firma)
branschtillhörighet.
hur mycket stöd av mindre betydelse som företaget / organisationen / föreningen har
fått de senaste tre åren (innevarande år samt de två föregående beskattningsåren).
Datum för beslutet om stöd, från vilken tidpunkt treårsperioden ska räknas.

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 igen eller vill delta i något annat projekt som finansieras med
offentliga medel. Du kan utgå från att stöd av mindre betydelse är godkänt från det datum
som angivits på beslutet om stöd om du inte har fått något annat besked från projektägaren
innan den aktuella aktiviteten genomförs.
Observera att företag/organisationer/föreningar kan ha mottagit annat offentligt stöd än stöd
av mindre betydelse. Bara sådant stöd som uttryckligen definierats som stöd av mindre
betydelse räknas som sådant stöd.
Stödstödsökande (projektägaren) är ansvarig för att se till att intyget kommer Svenska ESFrådet tillhanda.

