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Statsstöd - särskilda regler gäller för primärproduktionen inom jordbruks-,
fiske-, och vattenbrukssektorn
Av regeringens förordning 2015:61 om statligt stöd inom det nationella
socialfondsprogrammet framgår att Svenska ESF-rådet kan bevilja stöd enligt kommissionens
förordning 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, de
minimisförordningen.
Vidare framgår det av förordningen 2015:61 om statligt stöd inom de det nationella
socialfondsprogrammet att Svenska ESF-rådet även kan bevilja stöd enligt
gruppundantagsförordningen, (kommissionens förordning nr 651/2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget). Det framgår av 2 § förordningen 2015:61 om statligt stöd inom de det nationella
socialfondsprogrammet att stöd får lämnas i enlighet med de förutsättningar som anges i
kapitel I och artikel 31 i GBER 651/2014.
Det finns dock vissa begränsningar vad gäller att bevilja stöd enligt förordningen om de
minimis. Av kommissionens förordning 1407/2013 om de minimis framgår av artikel 1 p. a, b
att stöd inte kan ges till företag verksamma inom bland annat primärproduktion av
jordbruksprodukter eller företag verksamma inom fiske och vattenbrukssektorn som omfattas
av rådets förordning (EG) nr 104/2000. Ytterligare begräsningar finns även vad gäller
bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, se artikel 1 p. c.
Det framgår vidare av artikel 1 st. 2 att om ett företag är verksamt inom de sektorer som
avses i punkt 1 a, b eller c och även är verksamt inom en eller flera sektorer eller bedriver
annan verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, ska denna
förordning gälla stöd som beviljas för dessa senare sektorer eller verksamheter under
förutsättning att berörd medlemsstat på lämpligt sätt, till exempel genom åtskillnad mellan
verksamheterna eller uppdelning av kostnaderna, ser till att verksamheterna inom de sektorer
som undantas från tillämpningsområdet för denna förordning inte omfattas av stöd av mindre
betydelse som beviljats i enlighet med denna förordning.

