Instruktioner för ifyllnad av blankett:

”INTYG OM TIDIGARE STÖD SAMT PROJEKTPARTS GODKÄNNANDE
FÖR SMÅFÖRETAG INOM LIVSMEDELSKEDJAN”.
”Datum för fastställande”
Var god lämna denna ruta tom. Den fylls i av Vinnova.
”Ärende hos Vinnova”
Var god lämna dessa rutor tomma. De fylls i av SISP.
”Livsmedelsföretag”
Var god fyll i alla dessa rutor. Registreringsdatum ska vara enligt format 2019-11-13.
Tänk på att alla nedanstående punkter ska vara uppfyllda för att bolaget ska få stöd:
− icke börsnoterat småföretag
− upp till fem år efter dess registrering
− som ännu inte har delat ut vinst
− det har inte tagit över ett annat företags verksamhet
− det har inte bildats genom en företagskoncentration

STÖD
Läs noga igenom bilagorna på sidorna 5 och 6 så att ni kan fylla i uppgifterna om stöd
korrekt.
”A. Om stödet avses att mottas som stöd till nystartade företag:
Tidigare stöd enligt artikel 22”
Var god fyll i tidigare stöd enligt artikel 22 – endast sådant stöd – som företaget har tagit
emot innan detta engagemang.
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” 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.

”B. Om stödet avses mottas som s.k. försumbart stöd (de minimis, stöd av mindre
betydelse)”
Var god fyll i om stödet avses att mottas som försumbart stöd. 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 innevarande och de två
senaste beskattningsåren.
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). Om ett företag ingår i en koncern
gäller stödtaket (200 000 €/100 000 €) hela koncernen.

ORT, DATUM OCH UNDERSKRIFT AV FIRMATECKNARE
Var god fyll i alla dessa rutor. Ansökan ska skrivas under av behörig firmatecknare.
E-posta underskriven blankett ”Intyg om tidigare stöd samt projektparts godkännande för
småföretag inom livsmedelskedjan” samt blankett ”Ansökningsfrågor Livsmedelskedjan”
till:
verifieringsmedel@sisp.se
Tänk på att otydliga eller uteblivna beskrivningar eller svar på frågor gör ansökan svår att
bedöma och kan leda till att ni inte prioriteras.

