Om statsstøtte fra puljen til iværksætterevents
Støtte i form at tilskud fra puljen til iværksætterevents betragtes som statsstøtte1 fra det offentlige til
jeres virksomhed. Statsstøtten kan lovligt tildeles under to forskellige EU-regelsæt. Det er vigtigt, at
ansøgere orienterer sig i disse.
1. regelsæt: de minimis-forordningen2 (tilskud på højest 500.000 kr.)
Tilskud under puljen til iværksætterevents gives som udgangspunkt i henhold til de minimisforordningen, der tillader statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til en enkelt aktør ikke
overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., over en periode på tre løbende regnskabsår. Det er
ansøgers ansvar, at evt. tilsagn fra puljen til iværksætterevents ikke er i strid med ovenstående støttegrænse. Hvis der tildeles tilsagn under puljen, reduceres den overordnede støtteramme tilsvarende.
Det er et krav, at alle ansøgere udfylder og vedlægger en de minimis erklæring. Kravet gælder også
virksomheder, der ikke tidligere har modtaget de minimis støtte fra det offentlige samt ansøgere der
måtte søge støtte under det andet regelsæt (gruppefritagelsesforordningen).
2. regelsæt: gruppefritagelsesfordningen3 (tilskud på mellem 500.000 kr. og 1.500.000 kr.)
Der kan i regi af puljen potentielt opnås støtte under visse artikler under gruppefritagelsesforordningen.
Hvis der søges støtte i henhold til gruppefritagelsesforordningen, skal ansøger orientere sig grundigt i
gruppefritagelsesforordningens rammer for tilskud i eksempelvis følgende artikler:
•

Støtte til SMV'ers deltagelse i messer4
Støtte til omkostninger ved fx leje, indretning og drift af en stand, når en virksomhed deltager i
messer eller udstillinger.

•

Støtte til kultur og bevarelse af kulturarv5
Støtte til kulturelle arrangementer, festivaler, uddannelsesaktiviteter mv. Støtte kan fx gives til
personale, konsulentydelser o.a. der har direkte tilknytning til projektet.

•

Støtte til innovationsklynger6
Støtte til innovationsklynger i form af fx driftsstøtte til omkostninger ved personale og administration.

Hvis der søges støtte under gruppefritagelsesforordningen, er det afgørende, at det klart fremgår af ansøgningsmaterialet, hvordan projektets aktiviteter falder ind under bestemmelserne i gruppefritagelsesforordningen. Dertil skal det klart fremgå, hvordan støtten har en tilskyndelsesvirkning7.
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