ANSØGNING OM STATSSTØTTE
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, der har karakter af statsstøtte, 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 kun udfyldes, såfremt det fremgår af den annoncering, som du søger under, eller du
har en konkret aftale med sagsbehandleren på dit projekt.
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 gruppefritagelsesforordningen (GBER).

Jeg/vi bekræfter ved underskrift på denne ansøgning,
at jeg/vi tegner virksomheden:
Virksomhedens navn:
CVR-nummer:
P-nummer2:
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.
Virksomhedens størrelse (lille, mellemstor eller stor): Lille virksomhed

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
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
1

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:

Projektets beliggenhed:
En liste over typen af projektomkostninger for virksomheden (løn til projektmedarbejdere eller
projektdeltagere i kompetenceudvikling, konsulentudgifter, og lign.):

Samlet beløb for projektomkostningerne for virksomheden:
kr.

Støttebeløbet (det beløb i offentlig støtte, som er nødvendigt, for at virksomheden går i gang med sin del af
projektet):
kr.

Jeg/vi indestår for, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Dato:
Navn:
Underskrift:

Erhvervsstyrelsen, oktober 2022

