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Inledning 
Den här handledningen är tänkt att fungera som kunskapskälla och är skriven för dig och 
dina kollegor som tänkt söka eller har fått stöd beviljat från brexitjusteringsreserven 
inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.  

Observera att för stödsökande inom utlysningen ”Brexitjusteringsreserven inriktning 
kompensationsstöd för andra än licenshavare inom fiskeri- och vattenbrukssektorn för 
administrativa kostnader” är ekonomihandledning för företag och statliga myndigheter 
aktuell. 

Ansökan om utbetalning 
När ansökan om stöd är beviljat är nästa steg att göra en ansökan om utbetalning. Den 
lämnas elektroniskt i Projektrummet+ och ska signeras av behörig företrädare.  

Du kan endast ansöka om det stödberättigade belopp som framgår av bifallsbeslutet. I 
bifallsbeslutet framgår även när ansökan om utbetalning ska skickas in. 

Stödberättigat belopp 
Förordning (2022:1464) om stöd till företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn med 
anledning av brexit avser olika typer av stöd och vänder sig till två olika mottagare, 
”Licenshavare” och ”Andra än licenshavare”. Det medför att förfarandet gällande 
ersättning skiljer sig mellan de olika utlysningarna. Vissa av stöden utgör statsstöd som 
är godkända av kommissionen och andra omfattas av regelverk om stöd av mindre 
betydelse (de minimis). Mer om statsstöd kan du läsa längre ner under rubriken 
”Statsstöd”.  

Licenshavare 
För licenshavare har Svenska ESF-rådet i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten 
tagit fram underlag som visar vilket stödberättigat belopp respektive licenshavare har 
rätt att ansöka om. För att ta del av stödberättigat belopp ska stödsökande licenshavare 
kontakta någon av Svenska ESF-rådets medarbetare som arbetar med 
brexitjusteringsreserven via telefon. Kontaktuppgifter till Svenska ESF-rådet.  

Följande utlysningar med respektive inriktning är aktuella för licenshavare: 

• Brexitjusteringsreserven inriktning mot licenshavare för tillfälligt upphörande av 
fiske (stödet är godkänt av kommissionen)  
 

• Brexitjusteringsreserven inriktning likviditetsstöd till licenshavare för de första tre 
månaderna 2021 (stödet är godkänt av kommissionen)  
 

• Brexitjusteringsreserven inriktning mot licenshavare för kompensationsstöd för 
kvotförlust (stöd av mindre betydelse (de minimis) tillämpas)  

https://www.esf.se/vara-fonder/brexitjusteringsreserven-bar/ekonomihandledning/
https://www.esf.se/vara-fonder/brexitjusteringsreserven-bar/ekonomihandledning/
https://ebsplus.esf.se/login/extern
https://www.esf.se/om-esf-radet/kontakt/#Brexitjusteringsreserven-(BAR)
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Andra än licenshavare 
För andra aktörer än licenshavare finns två typer av utlysningar att ansöka om stöd 
inom. Under respektive utlysning framgår vad som gäller för ansökan av stödberättigat 
belopp.  

Följande utlysningar med respektive inriktning är aktuella för andra än licenshavare: 

• Brexitjusteringsreserven inriktning kompensationsstöd för andra än licenshavare 
inom fiskeri- och vattenbrukssektorn för administrativa kostnader (stöd av mindre 
betydelse (de minimis) tillämpas).  
 
För stödsökande aktörer inom denna utlysning är ekonomihandledning för företag 
och statliga myndigheter aktuell.  

 
• Brexitjusteringsreserven inriktning likviditetsstöd till andra aktörer än licenshavare 

(stödet är godkända av kommissionen) 
 
För stödsökande aktörer inom denna utlysning kommer mer information inom kort.  

Statsstöd 
EU:s regler om statsstöd sätter ramarna för EU:s medlemsländer att stödja en viss 
verksamhet med offentliga medel. Reglerna om statsstöd finns i artiklarna 107 och 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EUF-
fördraget). Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen inte snedvrids på EU:s 
inre marknad.  

Det finns ett takbelopp för stöd av mindre betydelse som inte får överstiga 30 000 euro 
under en period av tre beskattningsår. Treårsperioden omfattar innevarande och de två 
närmast föregående beskattningsåren. Ett företags beskattningsår utgörs av 
räkenskapsåret. En redogörelse för stöd av mindre betydelse (de minimis) som mottagits 
de senaste tre åren ska anges i ansökan om stöd. Intyg om de minimis skickas till 
stödmottagaren efter att ansökan om stöd är inskickad. 

Vissa av stöden är godkända av kommissionen och därför behöver inte hänsyn tas till 
regelverket för stöd av mindre betydelse (de minimis).   

Vad som gäller för de olika stöden framgår av respektive utlysning. 

Offentliggörande av stöd på ESF-rådets hemsida 
Beslut om stöd överstigande 15 000 euro (ca 150 000 SEK) kommer att publiceras på 
Svenska ESF-rådets hemsida. 

Svenska ESF-rådet rapporterar ärenden till OLAF 
Svenska ESF-rådet måste rapportera alla ärenden där vi, eller andra myndigheter som 
handlägger stöd, hittar fel i den EU-finansierade delen av stödet på mer än 10 000 euro. 

https://www.esf.se/vara-fonder/brexitjusteringsreserven-bar/ekonomihandledning/
https://www.esf.se/vara-fonder/brexitjusteringsreserven-bar/ekonomihandledning/
https://www.esf.se/vara-fonder/brexitjusteringsreserven-bar/ekonomihandledning/
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OLAF är den europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Vi rapporterar ärendena 
oavsett om det är ett misstänkt bedrägeri eller ett vanligt fel. 

Vår policy för bedrägeribekämpning finner du under rubriken Om ESF-rådet/Anmälan om 
misstankar om bedrägeri och oegentligheter. 
 
Här hittar du Svenska ESF-rådet policy för bedrägeribekämpning. 

Svenska ESF-rådet kan begära in information som visar stödsökandes kassalikviditet, 
soliditet, saldobesked från Skatteverket samt underlag från Kronofogdemyndigheten, 
kreditupplysningsföretag och Upplysningscentralen. 

Dokumentation och arkivering 
Svenska ESF-rådet har rätt att hos stödmottagare göra kontroll på plats, ta del av 
handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om insatsen, genomförandet därav 
inbegripet erforderlig räkenskapsinformation. 
 
Du som stödmottagare ska hålla ovan nämnda handlingar tillgängliga för Svenska ESF-
rådet eller för den som annars företräder Svenska ESF-rådet fram till den 29 september 
2029. På begäran ska även utdrag ur eller kopior av handlingar och uppgifter 
tillhandahållas. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.esf.se%2Fapp%2Fuploads%2F2022%2F11%2FPolicy-fo%25CC%2588r-bedrageribeka%25CC%2588mpning-.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.esf.se%2Fapp%2Fuploads%2F2022%2F11%2FPolicy-fo%25CC%2588r-bedrageribeka%25CC%2588mpning-.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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