ANSØGNING OM REGIONAL INVESTERINGSSTØTTE – GBER ART. 14
PROJEKT SOM ALLEREDE HAR INDSENDT ANSØGNING
Det er en betingelse for at kunne modtage statsstøtte under gruppefritagelsesforordningen (GBER) 1, at
støtten har tilskyndelsesvirkning.
For virksomheder, som modtager EU-tilskud i form af regional investeringsstøtte, betyder dette, at
muligheden for EU-tilskud skal have tilskyndet dem til at gå ind i projektet. Det dokumenteres ved, at
virksomheden afgiver oplysninger i ansøgningsskemaet, dvs. før at projektet er gået i gang.
Denne erklæring skal udfyldes på ansøgningstidspunktet, hvis du ønsker at anvende gruppefritagelsens
artikel 14 vedrørende regional investeringsstøtte. Efter projektets start skal denne erklæring kun udfyldes,
såfremt du har en konkret aftale med sagsbehandleren på dit projekt.
Nærværende ansøgning kan endvidere anvendes af virksomheder, som er nævnt i ansøgningen om EUtilskud, men som ikke har erklæret sig vedrørende punkt 4 og 5 nedenfor, og som endnu ikke har opnået
bevilling om støtte.
Det er et krav, at hver virksomhed:
1. afgiver oplysningerne før den påbegynder sin del af projektet eller aktiviteten
2. modtager støtte under et af de danske programmer for EU’s Regionalfond, EU’s Socialfond Plus eller
Fonden for Retfærdig Omstilling i programperioden 2021-2027, og at
3. støtten til virksomheden ydes i henhold til artikel 14 i gruppefritagelsesforordningen (GBER)
4. bekræfter, at der ikke er sket en flytning af en virksomhedsenhed eller dele heraf til det sted, hvor
investeringen skal gennemføres i de 2 forudgående år fra ansøgningstidspunktet, og
5. giver tilsagn om ikke at ville gennemføre en sådan flytning2 inden for to år efter, at investeringen er
gennemført.

Jeg/vi bekræfter ved underskrift på denne ansøgning, at jeg/vi tegner virksomheden:
Virksomhedens navn:

1

Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det
indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT 2014 L 187, side 1). Der siden foretaget ændringer i
regelsættet ved Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/1084 af 14. juni 2017 (EUT 2017 L 156, side 1),
Kommissionens forordning (EU) 2020/972 af 2. juli 2020 (EUT 2020 L 215, side 3), og Kommissionens forordning (EU)
nr. 2021/1237 af 23. juli 2021 (EUT 2021 L 270, side 39).
2
Ved flytning forstås overførsel af den samme eller lignende aktivitet eller en del heraf fra en virksomhedsenhed i én
kontraherende part til EØS-aftalen (oprindelig virksomhedsenhed) til den virksomhedsenhed, hvor de støttede
investeringer finder sted i en anden kontraherende part i EØS-aftalen (støttet virksomhedsenhed). Der foreligger en
overførsel, såfremt produktet eller tjenesten i de oprindelige og i de støttede virksomhedsenheder i hvert fald delvis
tjener samme formål og opfylder kravene eller behovene for den samme type kunder, og arbejdspladser forsvinder
for samme eller tilsvarende aktivitet i en af støttemodtagerens oprindelige virksomhedsenheder i EØS.

CVR-nummer:
P-nummer3:
som vil komme til at modtage støtte gennem projektet:
der har fået tilskud fra EU’s Regionalfond, EU’s Socialfond Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling.
NB! Bemærk denne erklæring vedrører alene statsstøtte. Der gælder i øvrigt selvstændige regler for tilskud
fra EU’s Regionalfond, EU’s Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling, herunder bl.a. om flytning 4.
Virksomhedens størrelse (lille, mellemstor eller stor): Lille virksomhed
Hvis virksomheden er lille, skal "Erklæring om status som lille virksomhed" udfyldes. Hvis virksomheden er
SMV, skal "Erklæring om SMV-status" udfyldes.
Beskrivelse af virksomhedens del af projektet, herunder dets start- og slutdato:

3

Der skal angives mindst ét P-nummer (produktionsenhedsnummer). Hvis der er tilknyttet flere P-numre til
virksomhedens CVR-nummer, skal der angives et P-nummer for hver produktionsenhed, der deltager i projektet.
4
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig
Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-,
Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til
grænseforvaltning og visumpolitik (EUT L 231 af 30.6.2021, s. 159), se fx artikel 65.

Projektets beliggenhed:

En liste over typen af projektomkostninger:

Samlet beløb for projektomkostningerne: DKK

Støttebeløbet (det beløb i offentlig medfinansiering, som er nødvendigt, for at virksomheden går i
gang med sin del af projektet):
Samtidig bekræfter jeg/vi, at virksomheden inden for en toårig periode fra denne ansøgning om
støtte ikke har gennemført en flytning til den virksomhedsenhed, hvori investeringen, som der
anmodes om støtte til, gennemføres. Desuden giver jeg tilsagn om ikke at ville gøre dette inden for
to år efter investeringen, hvortil der anmodes om støtte, er gennemført.
Jeg/vi indestår for, at de afgivne oplysninger er rigtige.
Dato:
Navn:
Underskrift:

Erhvervsstyrelsen, oktober 2022

