Allmänna villkor och
bestämmelser för
mikrobidrag
(SFS 2015:210)
1. Allmänt

1.1 Mikrobidragets storlek
Bidragets maximala belopp anges i beslutet om beviljat bidrag. Sedan
investeringen fullföljts och slutredovisats senast 31 oktober 2021, kommer
bidragets storlek att slutligt fastställas (slutligt beslut). Information om vilka
utgifter som kan godkännas som stödgrundande finns under avsnitt 6. Beslut
om mikrobidrag förfaller om inte de i beslutet angivna tidpunkterna för
investeringsperiod och slutredovisning iakttas. Förlängning av investeringstiden
kan, om det finns särskilda skäl, medges efter skriftlig framställning till Region
Östergötland.
1.2 Utbetalning
Beviljat bidrag utbetalas sedan hela investeringen har redovisats och Region
Östergötland fattat slutligt beslut. Redovisning sker på www.minansokan.se på
Tillväxtverkets hemsida och utgifterna bestyrks av sökanden. Till
slutredovisningen bifogas kopior av fakturor och betalningsverifikat.
Mikrobidrag skall redovisas vid ett tillfälle.
Investeringsplanen som låg till grund för beviljat stöd skall i princip följas. Smärre
avvikelser (10-20 %) mellan olika kostnadsslag kan godtas om syftet med
investeringen ändå uppnås. Större avvikelser skall i förväg skriftligen anmälas till
Region Östergötland för eventuellt godkännande.
Utökat stöd beviljas inte för tilläggsinvesteringar eller kostnadsfördyringar som
har uppkommit sedan beslut om stöd.

2. Bestämmelser om investeringen
2.1 Maskininvesteringar med mera
Maskiner, verktyg, marknadsföring, kompetensutveckling med mera skall
anskaffas enligt den av myndigheten godkända investeringsplanen.
2.2 Tillstånd, anmälan med mera
Det åligger företaget att skaffa erforderliga tillstånd för planerade investeringar,
byggnadslov, tillstånd, anmälan enligt miljöskyddslagen osv.
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3. Bestämmelser om återkrav på mikrobidrag
3.1 Återkrav inom 10 år
Ett mikrobidrag kan återkrävas helt eller delvis inom 10 år från den dag då hela
bidraget utbetalats om ni lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter och
därigenom föranlett att bidraget beviljades.
3.2 Återkrav inom 2 år
Ett mikrobidrag eller del av detta kan återkrävas under en tid av 2 år från den
dag då hela bidraget utbetalats om syftet med bidraget inte uppnåtts. Detta
gäller dock inte om Ni gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall
uppnås. Någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller ändring i
äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen. Om ni bryter mot föreskrifter
eller villkor för bidraget, annat förhållande inträffar som föranleder att Ni med
hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla detta
Med tid för utbetalning avses den dag då beslut om beloppets storlek slutligen
har fattas av Region Östergötland
3.3 Återkrav enligt artikel 87 i Romfördraget
Som villkor gäller att stödåtgärderna får upphävas eller ändras och stödet
återkrävas om EU-kommissionen eller EG-domstolen finner att stödet strider
mot artikel 87 i fördraget 25 mars 1957 om upprättande av Europeiska
ekonomiska gemenskapen. Beslut om upphävande eller ändring av stödåtgärder
fattas av regeringen. Därvid fattas i varje enskilt fall villkoren för återbetalning
av stöd.
(Förordning om statligt stöd till näringslivet SFS 1988:764)

4. Allmänna bestämmelser
4.1 Ändrade ägarförhållanden
Sker någon väsentlig förändring av äganderätten till den rörelse till vilken stöd
har beviljats, skall Region Östergötland ompröva beslutet och kan då medge att
stödet kvarstår på oförändrade villkor, om Ni styrker att syftet med stödet inte
ändras.
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5. Informationsskyldighet
5.1 Uppföljningsmyndighet
Region Östergötland är uppföljningsmyndighet för mikrobidrag.
Företaget skall så länge ett mikrobidrag kan återkrävas underrätta Region
Östergötland innan beslut fattas om överlåtelse av någon del av företagets
anläggningstillgångar eller andra liknande tillgångar.
5.2 Uppföljningsrapport
Region Östergötland kan begära en redovisning som utvisar företagets utveckling
och tillväxt och att villkoren för stödet har uppfyllts.

6. Stödgrundande investeringar för mikrobidrag
6.1 Maskiner
Stödberättigade kostnader är nyinvesteringar i maskiner, verktyg och
verktygsutrustning, maskinmontage m.m. Ersättningsinvesteringar är inte
stödberättigade. Stöd lämnas inte till fordon, entreprenadmaskiner, traktorer
och så vidare.
6.2 Så kallade ”mjuka investeringar”
Investeringar i marknadsföring och kompetensutveckling är stödberättigade
kostnader. Stöd får dock inte lämnas till företagets normala driftskostnader.
6.4 Moms
I stödunderlaget får normalt inte moms ingå. Endast moms som inte är
avdragsgill kan ingå. I så fall måste detta klart anges.
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Henrik Edelberg
Enheten för samhällsplanering
Region Östergötland
581 91 Linköping
E-post: henrik.edelberg@regionostergotland.se

