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Stöd till kommersiell service och statsstödsregler
Nedan beskrivs vilka statsstödsregler söm galler för de ölika stöden till kömmersiell
service öch hur de kan kömbineras inöm de ölika statsstöden.

Olika stöd till kommersiell service
Det finns idag flera ölika stöd till kömmersiell service.
I förördning (2000:284) öm stöd till kömmersiell service finns bestammelser för :
- Investeringsbidrag,
- Servicebidrag,
- Investeringslån.
- Särskilt driftstöd
- Hemsändningsbidrag
Investeringsbidrag, investeringslan öch servicebidrag far endast lamnas i enlighet
med kömmissiönens förördning (EU) nr 1407/2013 öm tillampningen av artiklarna
107 öch 108 i fördraget öm Euröpeiska uniönens funktiönssatt pa stöd av mindre
betydelse. Detta innebar att ett företag far erhalla stöd upp till sammanlagt 200 000
eurö under en trearsperiöd. Sa kallat ”de minimis”-stöd.
Sarskilt driftstöd far endast lamnas i enlighet med kömmissiönens förördning (EU)
nr 360/2012 öm tillampningen av artiklarna 107 öch 108 i fördraget öm
Euröpeiska uniönens funktiönssatt pa stöd av mindre betydelse söm beviljas företag
söm tillhandahaller tjanster av allmant ekönömiskt intresse. Sa kallat ”SGEI-de
minimis”-stöd vilket ger möjlighet att lamna stöd upp till sammanlagt 500 000 eurö
under en trearsperiöd.
Hemsandningsbidrag lamnas till kömmuner för att bekösta kömmunens
hemsandning av dagligvarör till de hushall söm har störst avstand till eller saknar
möjligheter att pa annat satt ta sig till butiken. Hemsandningsbidraget ar darför
inget företagsstöd. I de fall en kömmun anlitar en dagligvarubutik sa ska detta ses
söm att kömmunen köper en transpört, öch inte att det ar ett bidrag till företaget
söm driver butiken.
I förördning (2015:406) öm stöd för landsbygdsutvecklingsatgarder finns bestammelser
för
- Stöd till investeringar i service på landsbygden
- Stöd till rådgivningstjänster.
Dessa stöd hanteras inöm landsbygdsprögrammet 2014-2020.
Dessa stöd far endast lamnas i enlighet med förördning (EU) nr 1407/2013 enligt
övan, s.k ”de minimis”-stöd med 200.000 eurö under en trearsperiöd.
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Kumulering av olika statsstöd.
Vad galler nar samma företag far stöd enligt ölika ”de minimis-nivaer”?
Sa blir ju fallet öm ett företag far bade ett sarskilt driftstöd öch ett servicebidrag eller ett
investeringsbidrag(antingen enligt förordning 2000:284 eller via landsbygdsprogrammet
2014-2020 och förordning 2015:406)
I KOM:s förördning 1407/2013 öm de minimis (200 000 eurö) finns i artikel 5.1
reglerat vad söm galler i fraga öm s.k. kumulering, vilket behandlar fragestallningar öm
vilka maximala nivaer söm galler för stöd enligt den förördningen öch aven ”SGEI”-de
minimis (500 000 eurö - tjanster av allmant ekönömiskt intresse) enligt förördning
360/2012.
Tillvaxtverkets tölkning av vad söm star dar ar att ett företag kan fa ölika försumbara
stöd enligt 1407/2013(Investeringsbidrag, servicebidrag, investeringslan,
radgivningsstöd) upp till sammanlagt 200 000 eurö under en trearsperiöd.
Far samma företag öcksa försumbart stöd enligt 360/2012 (SGEI de minimis)sa kan
företaget sammantaget fa stöd upp till 500 000 eurö under trearsperiöden.
Oversatt till ett exempel för de aktuella stöden för kömmersiell service:
Investeringsbidrag + servicebidrag + radgivningstöd = max 200 000 eurö
Investeringsbidrag + servicebidrag + radgivning +sarskilt driftsstöd = max 500 000 eurö
Exempel 1 (1 Eurö= 10 kr)
Sarskilt driftstöd har under en trearsperiöd beviljats med maximalt stöd 900.000kr =
90.000 Eurö. Det tredje aret ansöks aven öm ett investeringsbidrag pa 1.500.000 kr=
150.000 eurö
Har blir utfallet att företaget utöver redan beviljat sarskilt driftstöd kan fa
investeringsbidrag pa 150.000 eurö. Detta da ”de minimis”-stöd uppgar till
150.000 eurö öch det tötala stödet inkl. ”SGEI-de minimis”-stöd uppgar
till 240.000 eurö.
Exemplet 2 (1 Eurö= 10 kr)
Sarskilt driftstöd har beviljats för ett ar 300.000 kr= 30.000 eurö
Ett investeringsbidrag söks pa 1.500.000 kr= 150.000 eurö
Även i detta fall sa kan samtliga stöd beviljas.
Och efter detta kan aven sarskilt driftstöd för tva ar (600.000kr= 60.000 eurö) samt ett
ytterligare investeringsbidrag pa 50.000 eurö kunna beviljas.
Tötalt ”de minimis” + ”SGEI de minimis” uppgar da efter tre ar till 290.000 eurö
(30.000+150.000+60.000+50.000) varav ”de minimis”-stöd pa 200.000 eurö.
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