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Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2003:596) om bidrag
för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken1 samt 1, 2, 5, 6
och 11 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala utvecklingspolitiken
1 §2 Regeringen, Tillväxtverket, regioner och Gotlands kommun beslutar
om bidrag för projektverksamhet enligt denna förordning.
I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till den projektverksamhet som finansieras av Tillväxtverket, regioner och Gotlands
kommun. Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också
Gotlands kommun.
Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som
avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken.
Med projekt avses i denna förordning insatser som är avgränsade från den
ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
2 §3 Bidrag får lämnas för att genomföra projekt som bidrar till att uppnå
målet för den regionala utvecklingspolitiken om projekten är förenliga med
bestämmelserna i 4–6 §§.
Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt får inte lämnas.
5 §4 Bidrag för ett projekt får inte utgöra driftsstöd.
Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent av
utgifterna för projektet.
Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 60 procent av
utgifterna för projektet om medfinansiering lämnas från Europeiska
regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden+ enligt
förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.
Om Tillväxtverket och minst en annan beslutsfattare enligt denna
förordning beslutar om bidrag för samma projekt, får bidrag lämnas med
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upp till 100 procent av utgifterna för projektet. Varje beslutsfattare får dock
besluta om bidrag med högst 50 procent av utgifterna för projektet.
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6 §5 Ett projekt får inte avse åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen
(2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar, förordningen
(2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag, förordningen
(2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella
programmet för Fonden för en rättvis omställning, eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser.
11 §6 Bidraget ska betalas ut i efterhand efter redovisning av de faktiska
utgifterna för projektet. Inbetalningar till riskkapitalfonder, lånefonder och
garantifonder ska anses utgöra faktiskt betalda utgifter.
Trots första stycket får bidrag som används för medfinansiering av projekt
som redovisas enligt förordningen (2022:1379) om förvaltning av program
för vissa EU-fonder redovisas och betalas ut enligt samma grunder som
stödet enligt den förordningen.
Beslutsfattaren får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av
projektets ekonomiska bärkraft, besluta om förskott på stödet.
Förskott enligt tredje stycket får lämnas med högst hälften av det
beviljade stödet, dock högst 400 000 kronor.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
2. För ärenden som avser medfinansiering till projekt enligt den upphävda
förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder gäller 11 §
i den äldre lydelsen.
På regeringens vägnar
PETER KULLGREN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)
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