Datum

2018-07-11

Tabell över stödnivåer
Nedan följer en tabellsammanställning av högsta tillåtna stödnivåer för olika
typer av insatser beroende av företagsstorlek. Stödnivåerna avser maximalt
tillåtna stöd för stödberättigande kostnader, per stödmottagare, i procent. Boverket kan besluta om en annan, lägre stödnivå.
Litet företag

Stöd till:

(% stödnivå)

Medelstort
företag

Stort företag
(% stödnivå)

(% stödnivå)
Grundforskning:

100

100

100

Industriell forskning:

70

60

50

Om minst en av (1) och (2) är uppfylld:

80

75

65

(1) (a) ”Faktiskt samarbete” mellan minst 2 företag
varav en minst ett är SMF,
eller samarbetet genomförs i minst 2 medlemsstater
- eller samarbetet genomförs i en medlemsstat
och i ett EES-land,
och inget av företagen står för mer än 70 % av de totala
stödberättigande projektkostnaderna; eller
-

(b) ”Faktiskt samarbete” mellan företag och en eller
flera forskningsorganisationer, och forskningsorg. står
för minst 10 % av de stödberättigande kostnaderna
samt har rätt att offentliggöra sina egna resultat.

(2) Resultaten av forskningsprojekt får omfattande
spridning genom konferenser, offentliggörande, öppna
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2(2)
databaser eller gratis eller öppen programvara.
Experimentell utveckling:

45

35

25

Om (1) faktiskt samarbete eller om (2) resultaten
sprids: Samma bonusar, under samma förutsättningar,
som för industriell forskning, se ovan.

60

50

40

Genomförbarhetsstudie:

70

60

50

50

50

Not: Gäller genomförbarhetsstudier inför projekt som
rör grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling.
Stöd till processinnovation eller organisationsinnovation:

samarbete med
SMF inom den
verksamhet som får
stöd och SMF tar
minst 30 % av de
totala stödberättigande

Avser genomförande av
-

en ny organisationsmetod, alternativt
en ny eller väsentligt förbättrad produktionseller framtagningsmetod.

Försumbart stöd:

Andra benämningar är stöd av mindre betydelse och de
minimis-stöd.

15, om faktiskt

projektkostnaderna.

75

75

75

Max 200 000 €
på 3 räkenskapsår

Max 200 000
€ på 3 räkenskapsår

Max 200 000 €
på 3 räkenskapsår
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