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Förteckning över statliga stödordningar1 där stöd beviljas enligt 
kommissionens förordningar om tillämpningen av artikel 107 och 
108 i fördraget på stöd av mindre betydelse (s.k. försumbart 
stöd/de minimis)  
 
 
Skattebestämmelser 
 

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

 
• Nedsättning 0,3 procentenheter av fastighetsskatt för vindkraft (Lag 

1984:1052 om statlig fastighetsskatt, 3 §). 
 

• Nedsättning för enmansföretag av arbetsgivaravgift, löneavgift och lö-
neskatt (Lag 2016:1053 om särskild beräkning av vissa avgifter för en-
mansföretag under åren 2017-2021, 9 §). Stödet baseras på förordning 
(EU) 1407/2013 samt, avseende jordbrukssektorn och fiske- och vatten-
brukssektorn, på (EU) 1408/2013 respektive 717/2014. 

 
• Skattereduktion för mikroproduktion av el (67 kap. 27-33 §§ inkomst-

skattelagen 1999:1229). Stödet baseras på förordning (EU) 1407/2013 
samt, avseende jordbrukssektorn och fiske- och vattenbrukssektorn, på 
(EU) 1408/2013 respektive 717/2014. 

 
 

                                                             
1 Förteckningen som uppdaterats per 2020-01-31 omfattar stöd inom ramen för författningsbe-
stämmelser eller program/utlysningar m.m. där hänvisning till kommissionens bestämmelser om 
stöd av mindre betydelse utgör ett villkor för stödtillämpningen. Flertalet av de förtecknade stöden 
är hänförliga till den ”allmänna” EU-förordningen om stöd av mindre betydelse, dvs. (EU) nr 
1407/2013., I förteckningen framgår också vilka stöd av mindre betydelse som är hänförliga till 
reglerna som gäller inom jordbrukssektorn enligt (EU) nr 1408/2013, liksom stöd inom fiskeri- och 
vattenbrukssektorn enligt (EU) nr 717/2014 samt för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
(SGEI) enligt (EU) nr 360/2012. (Stöd av mindre betydelse benämns i vardagslag ofta ”försumbart 
stöd” eller ”de minimis”, 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 såd-
ana stödordningar och där den aktör som beslutar om stödet i särskild ordning hänvisat till kom-
missionens bestämmelser om stöd av mindre betydelse. I förteckningen finns vidare endast med 
stödordningar med aktualitet per den 1 januari 2018 och framåt (stöd som beviljats före detta da-
tum berörs inte av kommissionens krav på kontroll av maximalt stödbelopp per företag under in-
nevarande och två föregående beskattningsår). 
 
Kontakta gärna Tillväxtverket om anledning finns att komplettera eller justera innehållet i förteck-
ningen. Skicka då e-post till peter.blomquist@tillvaxtverket.se 
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Almi 
 

• Stöd i form av bidrag, rådgivning, lån* eller garanti eller förskott med 
återbetalningsskyldighet, annat än avseende stöd till nystartade innova-
tiva företag enligt § 14 (Förordning 2012:872 om statlig finansiering ge-
nom regionala utvecklingsbolag, 4 §).  
 

 
*Kommentar: Inslag av stöd vid långivning från Almi avgörs av de villkor 
för räntesättningen som fastställs i samband med att lån beviljas. Huvud-
regeln 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 0,18%. Ett lån från Almi som beviljas f.n. 
där räntan uppgår till minst 4,18 % utgör således inte ett försumbart 
stöd. EU-kommissionen publicerar uppgifter om referensräntans utveckl-
ing på sin hemsida, se http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legis-
lation/reference_rates.html 
 
När det gäller s.k. innovationslån kan dessa efterges om låntagaren visat 
att projektets resultat inte kan utnyttjas lönsamt. Det belopp som i såd-
ana fall efterges motsvarar ett försumbart stöd. 

 
 
Arbetsförmedlingen 
 

• Stöd till start av egen näringsverksamhet (Förordning 2000:634 om ar-
betsmarknadspolitiska program, 19 a § samt motsvarande stöd inom ra-
men för förordning 2007:813 om jobbgaranti för ungdomar, 9 §). 
 

• Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet inom ra-
men för det arbetsmarknadspolitiska programmet särskilda insatser för 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
(Förordning 2017:462, § 14). 
 

• Särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb (Förordning 2018:42 
om särskilt anställningsstöd, 18 §). Tillämpning som försumbart stöd gäl-
ler fr.o.m. den 24 oktober 2019. 
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Boverket 
 

• Stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (Förordning 
2013:145). 
 

• Stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekono-
miskt intresse (Förordning 2018:111 om statsbidrag till kommuner med 
svag bostadsmarknad, § 5). Stödet baseras på förordning (EU) 360/2012 
(tjänster av allmänt ekonomiskt intresse). 
 

• Stöd för åtgärder som syftar till att främja ett innovativt och hållbart bo-
stadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan (Förordning 
2018:199 om stöd för att innovativt och hållbart byggande av bostäder, § 
4 p. 2). 
 

• Statligt stöd  till byggemenskaper för inititala projektkostnader (Förord-
ning 2019:676 om stöd till byggemenskaper, 8 §). 
 
 

Business Sweden 
 

• Subventionerade tjänster för små och medelstora företag inom program-
men; Global Business Development Program (GBDP) resp. Going Global 
Initiative. 

 
• Food from Sweden/Exportfrämjande av livsmedel.  

 
 
Energimyndigheten 
 

• Bidrag för teknikupphandling (Förordning 2003:564 om bidrag till åtgär-
der för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning, 7 §). 
 

• Bidrag för att främja en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning eller 
energieffektivisering annat än avseende stöd enligt 2a-6 §§ (Förordning 
2003:564, 1 §, andra stycket, p. 2).  

 
• Stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, 

annat än avseende stöd enligt 7-17 §§ (Förordning 2008:761, 2 § p. 2). 
 

• Stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av 
växthusgaser (Förordning 2017:1319, 3 § p. 2). 
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• Stöd till energieffektivisering i stora företag inom gruvindustrisektorn 
och tillverkningsindustrisektorn (Förordning 2018:57 om statligt stöd till 
energieffektivisering i industrin, § 4 p. 2).  
 

• Uppdrag att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas, beslut 
2018-05-09 (N2018/02934/FÖF). 
 

• Uppdrag att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva 
elektrifierade urbana godstransporter, beslut 2018-04-26 
(N2018/02706/FÖF). 
 

• Uppdrag att främja hållbara biobränslen för flyg, beslut 2018-04-26 
(N2018/02705/FÖF). 
 

• Stöd till företag som syftar till att främja etanolproduktion och använd-
ning av etanolfordon i regional- och fjärrdistribution (Förordning 
2018:1720 om stöd för utveckling och användning av etanol i tung trafik, 
4 § p. 2). Stöd kan alternativt lämnas enligt olika bestämmelser i EU:s allmänna grupp-
undantag (GBER) 651/2014 och hänförs i dessa fall således inte till stöd av mindre bety-
delse/försumbart stöd. 
 

• Stöd till företag som syftar till att främja utveckling och användning av 
flytande biogas (Förordning 2018:1545, 4 §, p. 2). Stöd kan alternativt lämnas 
enligt olika bestämmelser i EU:s allmänna gruppundantag (GBER) 651/2014 och hänförs 
i dessa fall således inte till stöd av mindre betydelse/försumbart stöd.  

 
Formas 

 
• Stöd till företag för att främja forskning och utveckling samt innovation 

(Förordning 2017:195 om stöd till forskning och utveckling samt innovat-
ion inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 3 § p. 2). 

 
 
Havs- och vattenmyndigheten 
 

• Stöd till fiskevård enligt förordning (1998:1343), enligt villkor i reglerings-
brev för anslag 1:11, anslagspost 2, p. 10). 
 
 

Jordbruksverket 
 
Stöd hos Jordbruksverket enligt denna förteckning omfattar stöd av mindre bety-
delse enligt olika EU-bestämmelser. Stöd av mindre betydelse med lägre takbe-
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lopp specifikt för jordbrukssektorn respektive fiske- och vattenbrukssektorn redo-
visas under egna rubriker (kommissionens förordningar 1408/2013 respektive 
717/2014). 
 
Stöd enligt förordning 1407/2013 
 

• Stöd till inköp av testutrustning för utförande av funktionstest enligt för-
ordning (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest 
av lantbrukssprutor.  
 

• Inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och pro-
grammet för lokalt ledd utveckling finansierat av social och regionalfon-
den finns flera åtgärder där stöd i tillämpliga fall ges enligt regler om 
stöd av mindre betydelse baserat på förordning (EU) nr 1407/2013. Stö-
den ges enligt förordning (2015:406) om stöd till landsbygdsutveckling, 
förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen re-
spektive förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling.  

 
 

• Stöd inom ramen för livsmedelsstrategin (Förordning 2018:1500 om stöd 
för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, §§ 7, 8, 9, 10 och 11) 

- för åtgärder som syftar till att främja produktion, konsumtion och 
export av ekologiska livsmedel, 

- för  åtgärder inom svenskt vattenbruk,  
- för besöksnäring och måltidsupplevelser som lämnas för delta-

gande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och mässor,  

Program Åtgärdsnamn 
Landsbygdsprogrammet Förädlingsstöd 
Landsbygdsprogrammet Förnybar energi – annat än biogas 
Landsbygdsprogrammet Jobb/diversifiering 
Landsbygdsprogrammet Småskalig infrastruktur 
Landsbygdsprogrammet Service och fritid på landsbygden 
Landsbygdsprogrammet Infrastruktur rekreation/turism och turistinformation 
Landsbygdsprogrammet Utveckling av natur- och kulturmiljö 
Landsbygdsprogrammet Innovationsprojekt EIP 
Landsbygdsprogrammet Utveckling inom jordbruk, livsmedel, skog och pilotprojekt 
Landsbygdsprogrammet Samarbeten inom jordbruk och inom livsmedelskedjan 
Landsbygdsprogrammet Samarbeten inom miljö 
Landsbygdsprogrammet Samarbeten som främjar diversifiering och info om miljö & mat 
Havs- och fiskeriprogrammet Skydd av havsmiljö 
Havs- och fiskeriprogrammet Ökad kunskap om havsmiljö 
Landsbygd, fiskeri, LLU Insatser inom lokalt ledd utveckling 
Landsbygd, fiskeri, LLU Samarbetsprojekt inom lokalt ledd utveckling 
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- för åtgärder som syftar till att underlätta processen för godkän-
nande av livsmedelsanläggningar och anläggningar som framstäl-
ler jordbruksprodukter för export till tredje land, 

- för diversifiering och nyetablering inom de samiska näringarna. 
 

Stöd enligt förordning 1408/2013 (jordbrukssektorn) 
 

• Stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinär-
kostnader enligt förordning (2009:1396). 
 

• Stöd inom ramen för livsmedelsstrategin (Förordning 2018:1500 om stöd 
för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, 

- för diversifiering och nyetablering inom de samiska näringarna. 
 

• Stöd till fjällägenheter i vissa fall (regleringsbrev 2018). 
 

• Stöd till jordbruket med anledning av torkan sommaren 2018 (1480 mkr).  
 

Stöd enligt förordning 717/2014 (fiske- och vattenbrukssektorn) 
 

• Stöd inom ramen för livsmedelsstrategin (Förordning 2018:1500 om stöd 
för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin,  

- för åtgärder som syftar till att främja produktion, konsumtion och 
export av ekologiska livsmedel, 

- för åtgärder inom svenskt vattenbruk,  
- för besöksnäring och måltidsupplevelser som lämnas för delta-

gande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar och mässor, 
- för åtgärder som syftar till att underlätta processen för godkän-

nande av livsmedelsanläggningar för export till tredje land, 
- för diversifiering och nyetablering inom de samiska näringarna. 

 
• Stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn för att kompensera 

för inkomstbortfall (Förordning 2019:621 om stöd med anledning av för-
budet att fiska torsk i Östersjön, 3 §). 
 
 

Konstnärsnämnden 
 

• Stöd till konstnärer i form av stipendier, projektbidrag och bidrag för in-
ternationellt utbyte (Förordning 2019:1269 om statsbidrag till konstnä-
rer). Bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2020. 
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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 ut-
byte och samarbete på litteraturområdet, 4 §). 

 
• Stöd till läsfrämjande insatser (Förordning 2010:1058 om statsbidrag till 

litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser, 11 §).  
 

 
Livsmedelsverket 
 

• Stöd för åtgärder som syftar till att underlätta processen för godkän-
nande av livsmedelsanläggningar och anläggningar som framställer jord-
bruksprodukter för export till tredje land (Förordning 2018:1500 om stöd 
för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, § 10). Stödet baseras på 
förordning (EU) 1407/2013 samt, avseende fiske- och vattenbrukssek-
torn, på (EU) 717/2014. 
 

• Stöd för att täcka kostnader för godkännande av anläggningar för mindre 
slakteri- och vilthanteringsanläggningar, enligt villkor i regleringsbrev för 
2020, anslag 1.26. 

 
 
Landsting/Länsstyrelser/Regioner) 
 

• Stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombygg-
nad av annan infrastruktur (Förordning 2008:81). 
 

• Stöd till kommersiell service (Förordning 2000:284, 9 a §), avser investe-
ringsbidrag, investeringslån och servicebidrag samt särskilt driftstöd. Stö-
det baseras på förordning (EU) 1407/2013 förutom särskilt driftstöd, vil-
ket baseras på förordning (EU) 360/2012 (tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse). Gäller beslut om stöd som beviljats fr.o.m. 1 april 2016. 
 

• Sälskadeersättning (Viltskadeförordning 2001:724, 11 d §). Stödet base-
ras på förordning (EU) 717/2014 (fiske- och vattenbrukssektorn). 
 

• Särskilt investeringsstöd till små och medelstora företag (Förordning 
2015:211 om statligt stöd till regionala investeringar, 17-19 §§).  
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• Stöd till företagsutveckling (Förordning 2015:210 om statligt stöd för att 
regionalt främja utvecklingen av små och medelstora företag, 13 §). Reg-
ionalt förekommer olika varianter och benämningar på stöd som hänförs 
till 13 §, såsom: 
 

- Konsultcheck 
- Innovationscheck/innovationsstöd 
- Forskarcheck 
- Mikrostöd 
- Deltagande i samverkansprojekt 
- m.fl. 

 
• Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden 

(Förordning 2016:837, § 4 första stycket). Stödet baseras på förordning 
(EU) 360/2012 (tjänster av allmänt ekonomiskt intresse). 
 

• Stöd inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltska-
dor (Förordning 2017:1254, 4 §). Stödet baseras på förordning (EU) 
1408/2013 (jordbrukssektorn). 
 

• Affärsutvecklingscheckar (Internationalisering, Digitalisering) med finan-
siering från Tillväxtverket. Gäller fr.o.m. september 2015 i vissa län. 
 

• Mikrostöd för små naturturismföretag, med finansiering från Tillväxtver-
ket. Gäller fr.o.m. juni 2018 fram till april 2019, 15 regioner/län har er-
bjudit stödet. 
 

• Bidrag för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre till-
gång till dricksvatten (Förordning 2019:556, 3 §). 

 
 
Naturvårdsverket 
 

• Stöd till lokala klimatinvesteringar (Förordning 2015:517, 8 § första 
stycket p.2). 
 

• Stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling 
(Förordning 2016:448, 5 §). 
 

• Stöd inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltska-
dor (Förordning 2017:1254, 4 §). Stödet baseras på förordning (EU) 
1408/2013 (jordbrukssektorn). 
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• Stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön (Förordning 
2018:496,  7 § p. 2). 
 

• Stöd för installation av laddningspunkter för elfordon (Förordning 
2019:525, 4 §). Stöd kan alternativt lämnas enligt artikel 56i EU:s allmänna gruppun-
dantag (GBER) 651/2014 och hänförs i dessa fall således inte till stöd av mindre bety-
delse/försumbart stöd.   
 
 

Nordic Project Fund (NOPEF) 
 

• Förstudiemedel i form av lån som tillhandahålls genom Nordic Environ-
ment Finance Corporation NEFCO. 

 
 
Nordiska Ministerrådet  
 

• Stöd inom ramen för Marine Innovation Programme 2.0. Stödet baseras 
på förordning (EU) 717/2014 (fiske- och vattenbrukssektorn). 
 

 
Post- och telestyrelsen 
 

• Stöd till företag för att finansiera utvecklingsprojekt samt andra insatser 
för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektro-
nisk kommunikation samt elektroniska tjänster för personer med funkt-
ionsnedsättning (Förordning 2007:951 med instruktion för Post- och tele-
styrelsen, 11 §). Stödet baseras på förordning (EU) 360/2012 (tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse). 
 

• Stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till 
internet i företags fasta verksamhetsställen (Förordning 2018:20, 6 §).  
Stödet baseras på förordning (EU) 1407/2013 samt, avseende jordbruks-
sektorn och fiske- och vattenbrukssektorn, på (EU) 1408/2013 respektive 
717/2014. 
 

• Statligt stöd till företag för att genomföra vissa åtgärder för driftsäkra 
och robusta elektroniska kommunikationer i syfte att skydda kommuni-
kationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid (Förordning 
2018:1300 om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kom-
munikationer, 3 § p. 1 och 2). Stödet baseras på förordning (EU) 
1407/2013 samt (EU) 360/2012 (tjänster av allmänt ekonomiskt in-
tresse). 
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Regioner 
 

• Se ovan under ”Landsting/Länsstyrelser/Regioner”. 
 

 
Sametinget 
 

• Stöd för åtgärder för diversifiering och nyetableringar inom de samiska 
näringarna (Förordning 2018:1500 om stöd för åtgärder inom ramen för 
livsmedelsstrategin, § 11). Stödet baseras på förordning (EU) 1407/2013 
samt, avseende jordbrukssektorn och fiske- och vattenbrukssektorn, på 
(EU) 1408/2013 respektive 717/2014. 

 
Sida 

 
• Finansiering som avser statligt stöd till näringslivet (Förordning 

2010:1080 med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete, 16 § andra stycket). 

 
 
Skogsstyrelsen 
 

• Stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder och för ädellövskogsbruk 
(Förordning 2010:1879 om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket). 
 

• Stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämt-
lands län sommaren 2018 (Förordning 2019:12, 3 § p 1). Stöd kan lämnas 
för omhändertagande av virke, för gränsutvisning mellan fastigheter, för 
lagringsplatser, omlastningsplatser och sanering. Stöd för omhändertagande 
av virke och gränsutvisning har lämnats enligt artikel 50 i EU:s allmänna gruppundantag 
(GBER) 651/2014. Stöd till lagrings- och omlastningsplatser och sanering av industri har 
däremot lämnats som stöd av mindre betydelse/försumbart stöd. Stödet har betalats ut 
under 2019. 
 

 
Skolverket 
 

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

• Stöd till företag för säkerhetshöjande åtgärder i skolor (Förordning 
2018:527, 7 §). 
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Svenska ESF-rådet 
 

• Stöd för utbildning i företag enligt 2 § andra stycket (Förordning 2015:61) 
om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet som avser 
programperioden 2014-2020.  

 
 
Sveriges författarfond 
 

• Stöd till konstnärer inom litteratur- och ordområdet i form av stipendier, 
projektbidrag och bidrag för internationellt utbyte (Förordning 
2019:1269 om statsbidrag till konstnärer). Bestämmelserna träder i kraft 
den 1 mars 2020. 
 

 
Swedfund 
 

• Stöd till små och medelstora företags investeringar i Swedfunds samar-
betsländer – ”Swedpartnership” (Förordning 2008:1272 om Swedfund 
International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investe-
ringar i Swedfunds samarbetsländer, med ändringar i Förordningarna 
2012:754 och 2016:607 och 2018:1038). 

 
• 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 i EUF-fördraget. 

 
 
Tillväxtverket 
 

• Stöd till företagsutveckling (Förordning 2015:210 om statligt stöd för att 
regionalt främja utvecklingen av små och medelstora företag, 13 §). Gäl-
ler beslut om stöd som beviljats med nationella medel fr.o.m. 1 maj 
2015. Beslut dessförinnan enligt Tillväxtverkets Allmänna villkor 2012 
inkl. särskilda villkor som hänvisar till kommissionens förordning (EU) 
1407/2013: 

 
- Kompetensutveckling för tillväxt i små företag (Internationalise-

ringskompetens, Strategiskt styrelsearbete och Produktionslyf-
tet) 

- Stöd till företag inom ramen för insatsen Hållbar produktutveckl-
ing med fokus på natur- och kulturbaserad turism 2016-2019  

-  
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- Start-up Sweden – gäller för deltagande i Internationella 
Bootcamps respektive Scaleups  

-  Affärsutvecklingscheckar för arbetsintegrerade sociala företag 
2016-2018 

- Affärsutvecklingscheckar för sociala företag 2019-2020 
- Coachinginsatser inom Digitaliseringslyftet (Regeringsuppdrag 

N2016/06499/FÖF) 
- Stöd till företag inom ramen för uppdrag att stimulera industrins 

och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörj-
ning (N2016/06227/FÖF) 

-  
- Smart industri i regionerna 2.0 
- Stöd till företag inom ramen för klustersatsningen S 3 Piloten 

2018-2020. 
- Vinstmedel inom ramen för innovationstävlingen Verksamt Data 

Challenge 2019 https://challengesgov.se/verksamt/ 
- Stöd för utveckling av industrialiseringshubbar 2019 
- Stöd till företag inom ramen för pilotprojekt i länen Norrbotten, 

Gävleborg, Stockholm och Skåne med syfte att främja utrikes 
födda kvinnors företagande (N2018/00213/FF). 

- Stöd till företag inom ramen för pilotprojekt för utveckling av 
vandrings- och cykelturism (N2019/02257/RTL). 

- Stöd till automationscheckar inom ramen för Robotlyftet, stöd-
alternativ B för företag med 2-49 anställda. 

- Stöd till små och medelstora företag för vissa insatser i arbetet 
med uppdraget ”Näringslivsinsatser inom Landsbygdsuppdraget” 
(N2019/02257/RTL). 

 
- Affärsutvecklingscheckar för internationalisering (2015-), Affärs-

utvecklingscheckar för digitalisering (2016-), mikrostöd till små 
naturturismföretag   - stöd beviljas av landsting med finansiering 
från Tillväxtverket, se också ovan under rubriken ”Lands-
ting/Länsstyrelser/Regioner”.  

 
• Stöd inom ramen för Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) 

programperioden 2014-2020, gäller endast beslut i projekt med sär-
skilda villkor som hänvisar till försumbart stöd enligt 13 § i SFS 
2015:210). 

 
Trafikverket 
 

• Stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämt-
lands län sommaren 2018 (Förordning 2019:12, 3 § p 1). Stöd kan lämnas 
för reparation och förstärkning av enskilda vägar. Stöd kan alternativt lämnas 
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enligt artikel 50 i EU:s allmänna gruppundantag (GBER) 651/2014 och hänförs i dessa 
fall således inte till stöd av mindre betydelse/försumbart stöd. 

 
Vinnova 

 
Stöd för att främja forskning och utveckling samt innovation, vid sidan 
av åtgärder som stöds med hjälp av §§ 6-15 enligt EU:s allmänna grupp-
undantag (GBER) 651/2014 (Förordning 2015:208, 2 §). Gäller beslut om 
stöd som beviljats fr.o.m. 1 maj 2015. 


