Förteckning över statliga stödordningar1 där stöd beviljas enligt bestämmelserna om s.k. försumbart stöd, dvs. kommissionens förordning (EG) 1998/2006
om tillämpningen av artikel 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse
(de minimis)

Skattebestämmelser


Nedsättning av socialavgifter för företag som är verksamma inom regionalt stödområde A (Lag 2001:1170 om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningar enligt lagen 1994:1920 om allmän löneavgift och socialavgiftslagen 2000:980).



Nedsättning 0,3 % av fastighetsskatt för vindkraft (Lag 1984:1052 om
statlig fastighetsskatt, 3 §).

Almi


Stöd i form av bidrag, lån eller garanti (Förordning 2009:41 om statlig
finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess
koncern, § 9. Bestämmelserna ersätter SFS 1994:1100).
Kommentar: Inslag av stöd vid långivning från Almi avgörs av de villkor
för räntesättningen som fastställs i samband med att lån beviljas. Huvudregeln är att det inte är fråga om stöd om räntan på lån är i paritet med
eller överstiger EU:s s.k. referensränta för Sverige plus ett påslag om 4
procentenheter. Nivån på referensräntan ändras fortlöpande och den
som gäller när detta skrivs är 1,91 %. Ett lån från Almi som beviljas f.n.
där räntan uppgår till minst 5,91 % utgör således inte ett försumbart
stöd. EU-kommissionen publicerar uppgifter om referensräntans utveckling på sin hemsida, se
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.h
tml

Förteckningen omfattar stöd inom ramen för författningsbestämmelser eller program/utlysningar
där hänvisning till kommissionens bestämmelser om stöd av mindre betydelse utgör ett reguljärt
villkor. (Stöd av mindre betydelse benämns i vardagslag ofta ”försumbart stöd” eller ”de minimissstöd”, men de olika benämningarna innebär ingen skillnad i sak). Förteckningen omfattar däremot
inte sådant stöd av mindre betydelse som beviljas ”ad hoc” utom ramen för sådana stödordningar
och där den aktör som beslutar om stödet i särskild ordning hänvisat till kommissionens bestämmelser om stöd av mindre betydelse (t.ex. vid beslut som Tillväxtverket fattar om finansiering av
enskilda projekt med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF). I förteckningen
finns vidare endast med stödordningar med aktualitet per den 1 januari 2009 och framåt (stöd som
beviljats före detta datum berörs inte av kommissionens krav på kontroll av maximalt stödbelopp,
dvs. 200 000 euro per företag under innevarande och två föregående beskattningsår).
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Tillväxtverket

När det gäller s.k. innovationslån kan dessa efterges om låntagaren visat
att projektets resultat inte kan utnyttjas lönsamt. Det belopp som i sådana fall efterges motsvarar ett försumbart stöd.

Arbetsförmedlingen


Stöd till start av egen näringsverksamhet (Förordning 2000:634 om arbetsmarknadspolitiska program, § 19 a samt motsvarande stöd inom ramen för förordning 2007:813 om jobbgaranti för ungdomar, §§ 7-8).

Energimyndigheten


Bidrag för teknikupphandling (Förordning 2003:564 om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning, § 6).



Resebidrag inom de bilaterala samarbetsavtalen med USA, Kina och Brasilien.



Stöd för att planera och skriva ansökningar till programmet Intelligent
energi Europa 2 samt LIFE+, Environment policy and Governance – Climate change.

Exportrådet


Affärschansprojekt och Startpaket



Food from Sweden/Exportfrämjande av livsmedel. (Stödet lämnas i samverkan med Jordbruksverket.)

Hjälpmedelsinstitutet


Stöd i form av villkorslån eller utvecklingsbidrag för utveckling av hjälpmedel som tillgodoser angelägna behov hos personer med funktionsnedsättning.



Stöd inom ramen för programmet Teknik för Äldre (2007-2012)



Bidrag till allmänna förstudier och projekt kring den fysiska och regionala
planeringen – Bo bra på äldre dar.
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Innovationsbron


Uppföljningslån till företag som tidigare fått stöd i egenskap av nystartat
innovativt företag samt stöd i form av lån eller bidrag i ett uppbyggnadsskede för etablering av aktör som tillhandahåller innovationsrådgivning
(Förordning 2009:268 om statlig finansiering genom Innovationsbron AB
och dess dotterbolag, § 15 och 20).

Jordbruksverket


Bidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor (Förordning 1987:1179).



Vissa former av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (förordning
2007:481):
- 2 kap 30-33 §§ om stöd till skogsägare för insatser på skogsmark
och träd- och
buskmark som förstärker markens natur- eller kulturvärden samt
stöd till skogsägare i Götaland och Svealand för merkostnader för nyanläggning och återskapande av ädellövskog på marker där detta anses lämpligt
- 4 kap. 11 § som rör produkter från skogsbruk före industriell förädling
- 4 kap. 11 § som rör stöd för förädling av produkter som omfattas av
bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter, till produkter som
inte omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget
- 4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny
teknik inom skogsbrukssektorn
- 4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny
teknik inom jordbruks- eller livsmedelssektorn om samarbetsprojektet avser sådana produkter som inte omfattas av bilaga 1 till EUFfördraget
- 5 kap. 1-9 §§ som rör diversifiering till annan verksamhet än jordbruk eller rennäring, främjande av turistnäringen, stöd för grundläg-
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gande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden, inkl.
bredbandsstöd
- 5 kap. 12-14 §§ som stöd för förnyelse av utveckling av bygden
- 6 kap. om kompetensutveckling, information och kunskapsspridning
- 7 kap. stöd inom ramen för leaderdimensionen.


Stöd till stora företag inom ramen för bestämmelserna om stöd till
insatser på livsmedelsområdet (Förordning 2011:93).

Kulturrådet


Stöd för näringsverksamhet som avser översättning av svensk litteratur
eller dramatik samt anordnande av evenemang m.m. för spridning av
densamma (Förordning 2007:1435 om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, § 4).



Stöd till näringsidkare vid bidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet (Förordning 2008:556).



Stöd till läsfrämjande insatser (Förordning 2010:1080 om statsbidrag till
litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser, § 11 och 5).

Filminstitutet


Stöd för digitalisering av biografer (Förordning 2011:1053 om statsbidrag
för digitalisering av biografer).

Länsstyrelser (i förekommande fall samverkansorgan och landsting med utvecklingsansvar i vissa län)


Regionalt bidrag till företagsutveckling (Förordning 2000:283).



Stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur (Förordning 2008:81).
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Finansiering avseende företag inom ramen för projektet ”Trästad 2012”
– regeringsuppdrag 2009-08-06 till länsstyrelsen i Västerbottens län.

Sida


Finansiering som avser statligt stöd till näringslivet (Förordning
2010:1080 med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, § 16 andra stycket).

Skogsstyrelsen


Stöd till s.k. fullständiga åtgärder för att anlägga ädellövskog (Förordning
2010:1879 om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket, § 5 p. 1).

Skolverket


Statsbidrag för entreprenörskap i skolan i den mån stödmottagande organisationer bedriver ekonomisk verksamhet inom tillämpningsområdet
för artikel 107.1 i EUF-fördraget (Förordning 2011:192 om statsbidrag för
entreprenörskap i skolan).

Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID)


Stöd till företag i form av rådgivningsinsatser, designstöd till företagsprojekt och andra bidrag.

Svenska ESF-rådet


Stöd för utbildning i företag enligt vissa bestämmelser (§§ 16-20) inom
ramen för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning (Förordning 2009:982).

Swedfund
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Stöd i form av avskrivningslån för att främja uthållig tillväxt av små och
medelstora företag – ”Swedepartnership” (Förordning 2008:1272 om
Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer).

Tillväxtverket



Medel för s.k. teknisk assistans (TA-medel) som Swedfund International
AB beviljar i projekt där företag gynnas i den bemärkelse som framgår av
artikel 107.1 EG.

Tillväxtverket


Programmet Produktutveckling i små företag (2005-2012).



Leverantörsprogram för fordonsindustrin (2006-2012), stöd som lämnas
till enskilda företag för produktutveckling, internationalisering eller strategisk utveckling.



Programmet Miljödrivna marknader (2009-2013).



Planeringsbidrag för ansökan från Eco Innovation 2010-



Pilotinsats – Miljödriven export. Utlysning augusti – 9 september 2011.



Programmet Främja kvinnors företagande; Projekt för att främja affärsutveckling och företagande bland kvinnor inom de gröna näringarna
(2010-2013/ev. 2014) samt stöd för deltagande i affärsutvecklingsprogrammet Academy of Excellence (hösten 2010).



Affärsutvecklingsinsatser (stora och små checkar) till företag inom vård
och omsorg, pilotsatsning (2011-2013) i Stockholm, Gotland, Sörmland,
Västra Götaland, Skåne och Halland.



Bidrag till företag inom kulturella och kreativa näringar, pilotsatsning
2011 – 2012 i Stockholm, Gotland, Sörmland, Västra Götaland och Värmland.



DemoMiljö 2012-2013, svenska stödmottagare av planeringsbidrag respektive stöd till demonstrationsprojekt.



Internationaliseringscheckar för företag 2012, pilotsatsning i Region
Skåne, Jönköpings län och Västerbottens län.

Vinnova
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Stöd till företag som avser annat än statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation enligt förordning SFS 2008:762, t.ex. olika planeringsbidrag, allmänna driftbidrag m.m.

Tillväxtverket

