Avsiktsförklaring och försäkran om att inget annat
offentligt stöd mottagits för samma insats
1. Uppgifter som fylls i av stödsökanden/projektägaren (det vill säga den som har fått i uppdrag av
Svenska ESF-rådet att genomföra utvecklingsinsatsen), i fortsättningen kallat projektet:
Projektets namn:

Kompetensutveckling för handeln

Ärende-ID:

2018/00512

2. Uppgifter som fylls i av företag/organisationer/föreningar som deltar i projektet/
utvecklingsinsatsen, i fortsättningen kallat företaget:
Företagets namn:
Org.nummer/personnummer:
Bransch:
Kontaktperson:
E-postadress:
Teletonnummer:

3. Avsiktsförklaring:
Projektet riktar sig till handelsföretag som har max 49 anställda och följer kollektivavtal. Företaget
har för avsikt att delta i Handelsrådets ESF-projekt ”Kompetenslyft för handeln” enligt följande:
• den huvudsakliga insatsen är att låta de anställda gå på projektets utbildningar.
Dessutom kommer företaget att efter bästa förmåga delta i projektet genom att:
• vid rekryteringen av deltagare till utbildningarna sträva efter jämn könsfördelning, icke-diskriminering,
tillgänglighet och hållbar utveckling.
Avsiktsförklaringen gäller under projektets genomförandefas 2019-09-01 till 2023-02-28.
Projektets primära fokus kommer att ligga på att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare i de företag som deltar i projektet. Främst handlar det om att deltagarna ska få en bättre förmåga att
möta de krav handelns digitala omvandling för med sig.
Avsiktsförklaringen gäller såvida projektet blir godkänt av Svenska ESF-rådet att gå vidare till genomförandefasen. Uppgifterna kommer endast att användas i angivet syfte och hanteras i enlighet med gällande
lagstiftning.

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden

4. Försäkran om att inget annat offentligt stöd mottagits för samma insats:
Härmed försäkras att ovannämnda företag inte har mottagit eller kommer att motta annat offentligt stöd
för samma insats. Vid lämnande av uppgifter har jag tagit del av informationen i bilaga 1 om vilka villkor
som gäller för stöd från Svenska ESF-rådet.
Har ditt företag tidigare mottagit någon form av stöd av mindre betydelse under innevarande och två
föregående år?
De år som avses är företagets räkenskapsår. Räkenskapsåret kan vara kalenderår eller s.k. brutet räkenskapsår.

Ja
Nej

Om frågan besvarats med ett ja, var vänlig ange vilka stöd det rör sig om:
Beviljande myndighet eller
offentlig aktör

Datum för beslut

Syftet med stödet

5. Underskrift av avsiktsförklaring och försäkran.
Ort och datum:
Underskrift av behörig
företrädare för företaget:
Namnförtydligande:

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden

Stödbelopp i
kronor

Bilaga 1
Information om redovisning av stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) 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 ESF-rådet 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 betydelse, så kallat försumbart stöd (eller de minimis-stöd) 1.
Nedan sammanfattas de villkor som gäller för att Svenska ESF-rådet ska kunna lämna stöd av mindre betydelse.
• Stöd eller bidrag i form av försumbart stöd till ett företag/organisation/förening får inte överstiga 200 000 euro 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 (200 000 euro) för hela koncernen/gruppen. Alla räknas som ett enda företag. Den prövningen görs inför
beslutet om stöd.
• Den som är verksam inom primär produktion av jordbruksprodukter och företag/organisation/förening med verksamhet
inom fiske- och vattenbrukssektorn2 kan inte få stöd av mindre betydelse. (Skulle ert företagande också omfatta andra
verksamheter än de nämnda så kan försumbart stöd fås för dessa verksamheter under förutsättning att verksamheterna hålls
åtskilda från varandra.)
• För företag/organisation/förening inom vägtransportsektorn är takbeloppet 100 000 euro och stödet får inte användas
för inköp av vägtransportfordon.
• 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. 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 – för mycket i de minimis-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 ESF-rådet tillhanda.
1

Se Europeiska unionens officiella tidning, L 352, 24.12.2013.

2 Med primär produktion avses produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Dessutom inkluderas jakt, fiske och insamling av vilda produkter. Inom fiske- och vattenbrukssektorerna berörs företag
som omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000.

