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INTYG OM TIDIGARE STÖD SAMT PROJEKTPARTS GODKÄNNANDE FÖR
FÖRETAG SOM DELTAR INOM RAMEN FÖR VERIFIERINGSSTÖD TILL
SMÅFÖRETAG INOM LIVSMEDELSKEDJAN
Undertecknad blankett i original ska förvaras av SISP. Kopia skickas till Vinnova.

Ärende hos
Vinnova
Diarienummer:
Projekttitel:
Projektpart:

Livsmedelsföretag

Projektpart
(Namn på Företag):
Adress:

Registreringsdatum hos
Bolagsverket:
Organisationsnummer:
Kontaktperson:
Titel:
Telefon:
E-postadress:

A. Om stödet avses att mottas som stöd till nystartade företag1

Företaget är införstått med att stödet, när det beviljas av Vinnova, kommer beviljas som stöd till nystartade företag
enligt artikel 22 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 (det allmänna gruppundantaget,
GBER), samt 7 § förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning, utveckling samt innovation.
Nystartat företag: Alla dessa krav ska vara uppfyllda:
icke börsnoterat småföretag
- upp till fem år efter dess registrering2
- som ännu inte har delat ut vinst
- det har inte tagit över ett annat företags verksamhet
- det har inte bildats genom en företagskoncentration3

1

Se också detaljerad information i bilagan till detta dokument.
För stödberättigade företag som inte ska registreras kan femårsperioden anses börja löpa från den tidpunkt då
företaget antingen inleder sin ekonomiska verksamhet (dvs. börjar erbjuda varor eller tjänster på en marknad) eller är
skyldigt att betala skatt för sin ekonomiska verksamhet.
2

3 Företag som har bildats genom en koncentration mellan företag

som är stödberättigade enligt denna bestämmelse
ska också betraktas som stödberättigade företag i upp till fem år från dagen för registreringen av det äldsta av de
företag som deltar i koncentrationen.
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V.g. fyll i tidigare stöd enligt artikel 22 – endast sådant stöd –som företaget har tagit emot innan detta engagemang:

Beviljande myndighet
eller annan aktör

Beviljat
belopp i
kronor

Beslutsdatum

Utbetalt
belopp i
kronor

Utbetalningsdatum

B. Om stödet avses mottas som s.k. försumbart stöd (de minimis, stöd av mindre betydelse)4
Stödmottagare ska redovisa allt försumbart stöd– men inte annat statsstöd – som man mottagit under en period av
tre beskattningsår. Genom undertecknande intygas att företaget, utöver det nu aktuella stödet, inte har erhållit
ytterligare försumbart stöd än det som redovisas nedanunder innevarande och de två senaste beskattningsåren.

Beviljande myndighet
eller annan aktör

Beviljat
belopp i
kronor

Beslutsdatum

Utbetalt
belopp i
kronor

Utbetalningsdatum

Genom undertecknandet åtar sig härmed Företaget att genomföra projektet i enlighet med
Vinnovas beslut i ärende med ovanstående diarienummer, inklusive dess villkor och av Vinnova
godkänd och av SISP upprättad Projektbeskrivning för stöden, samt i enlighet med meddelade
ändringsbeslut. Utöver Vinnovas Allmänna villkor för bidrag, som är i kraft när stödet startar,
gäller vissa särskilda villkor för företaget. Dessa framgår nedan i Vinnovas ändringsbeslut och
finns även i bilagan nedan.

4

Se också detaljerad information i bilagan till detta dokument.
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Ort, datum

Ort, datum

För Företaget behörig firmatecknare

För Företaget behörig firmatecknare (om firman
tecknas av flera i förening)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Titel

Titel

- Om Företaget utgörs av en enskild firma eller privatperson utan firma, ska personens personnummer anges. - Om
Företaget utgörs av ett projekt, d.v.s. ingen juridisk person, ska samtliga delägare skriva under ovan
(med angivande av personnummer för de delägare som är enskild firma eller privatperson).
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BILAGA
Utöver Vinnovas Allmänna villkor för bidrag (bilaga) gäller följande särskilda villkor:
Rapportering och uppföljning
• Företaget förbinder sig att även efter att den har lämnat verifieringsprojektet att tillhandahålla uppgifter i enlighet med Vinnovas
anvisningar och förfrågningar, dock högst tre gånger inom tio (10) år från dagen då de lämnar stödprojektet.

Företaget samtycker vidare till att:
• Vinnova ska ha rätt att tillgängliggöra information Företagets namn, grundare och ägare, ev stödjande inkubator, samt information
om att företaget har erhållit annat stöd från Vinnova, till tredje part.
• Vinnova får tillgängliggöra uppgifter, som lämnats av Företaget, till forskare och myndigheter som bedriver forskning, vilka
enligt Vinnovas bedömning har behov av dessa uppgifter i forskning.
• Vinnova får tillgängliggöra uppgifter, som lämnats av Företaget, till sådan tredje man som utvärderar och följer upp
Vinnovas satsningar, såsom Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, och som enligt Vinnovas bedömning har behov
av dessa uppgifter i sin verksamhet. Sådan information ska i förekommande fall eller på begäran från Företaget anonymiseras så att det
inte framgår vilket företag eller projekt informationen avser.
• Vinnova har rätt att använda uppgifter som lämnats av Företaget för redovisning av programeffekter av
Verifieringsprogrammet till småföretag inom livsmedelskedjan för tredje man, med den begränsningen att sådant användande
inte skall medföra skada för den som lämnat informationen.

5 (6)
Datum för fastställande
__________________

Information om stöd till nystartade företag
Stöd till nystartade företag beviljas i enlighet med artikel 22 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget, EUT L 187/1; samt 7 § förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning,
utveckling samt innovation.
Totalt stöd till ett företag får inte överstiga stödtaket 400 000 € under den tid som företaget är nystartat. Om
företaget är både nystartat och ”innovativt” (se definition nedan) är stödtaket 800 000 €. Om ett företag ingår i
en koncern gäller stödtaket (400 000 € / 800 000 €) hela koncernen.
Beloppet avser bruttobelopp, det vill säga, före avdrag för skatt eller annan avgift. Om stödtaket (400 000 € /
800 000 €) överskrids kan stödet komma att återkrävas.
Stödet får inte avse utgifter som har samband med exportverksamhet.5
Stödberättigande kostnader är kostnader som inkubatorn har för leverans av tjänsterna till företaget, samt
kostnader som företaget självt har i samband med verifiering eller övrigt stöd inom ramen för inkubatorstödet.
Innovativt företag: ett företag
- som genom en bedömning utförd av en extern expert kan visa att det inom överskådlig framtid kommer
att utveckla produkter, tjänster eller processer som är nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med
den nyaste tekniken i branschen, och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt, eller
- vars kostnader för forskning och utveckling utgör minst 10 % av dess totala driftskostnader under minst
ett av de tre år som föregick beviljandet av stödet eller, om det gäller ett nystartat företag utan finansiell
historik, under revisionen av dess innevarande budgetperiod, vilket ska bestyrkas av en extern revisor.

5

Stöd som avser att täcka kostnaderna för att delta i handelsmässor eller för undersökningar eller konsulttjänster som
krävs för att lansera en ny eller befintlig produkt på en ny marknad i ett annat land utgör normalt inte stöd till
exportrelaterade verksamheter.
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Information om försumbart stöd (också benämnt stöd av mindre betydelse eller de minimisstöd)
Försumbart stöd kan beviljas i enlighet med Kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse. Försumbart stöd kan beviljas till både små och stora företag.
Försumbart stöd får inte beviljas till utgifter som har samband med exportverksamhet.
Totalt stöd till ett företag får inte överstiga 200 000 € under en period om tre beskattningsår (innevarande
och de 2 föregående beskattningsåren). För företag verksamt inom vägtransportsektorn är taket 100 000
€ under tre beskattningsår. Om ett företag ingår i en koncern gäller stödtaket (200 000 €/100 000 €) hela
koncernen.
Som företag räknas varje enhet som oavsett juridisk form bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan
vinstsyfte, t ex ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelse och aktiebolag.
Beloppet avser bruttobelopp, det vill säga, före avdrag för skatt eller annan avgift.
Stödet kan ha beviljats i form av kontantbelopp eller i annan form.
Stöd i annan form uträknas med hjälp av en bruttobidragsekvivalent, till exempel ska stöd i form av lån
beräknas på grundval av de marknadsräntor som gällde när lånet beviljades.
Om stödtaket (200 000 €/ 100 000 €) överskrids kan stödet komma att återkrävas.

Övrig information
Notera att all information som finns i databasen ”Inkubator Rapport” och andra databaser hos Vinnova, samt all
annan information från inkubatorföretaget som inkubatorföretaget lämnar till Vinnova, anses inkommen till
Vinnova och omfattas därmed av de regler som gäller för offentlighet och sekretess hos myndigheten.

