PES2020-ORDNINGEN

Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont 2020 gis
som bagatellmessig støtte (de minimis) til bedriftene.
Økonomisk støtte fra PES2020 til å skrive søknader rettet mot Horisont 2020 regnes ikke som FoU
virksomhet og vil dermed ikke falle inn under de statstøtterettslige gruppeunntakene som
Forskningsrådet vanligvis gir støtte under. Dette gjelder søknader som sendes inn til PES2020 fra og
med 1. januar 2015.
Kategorisering av støttemottaker
For virksomheter som helt eller delvis driver økonomisk aktivitet, vil en eventuell tildeling av midler
fra PES2020 for å skrive søknader rettet mot Horisont 2020, bli gitt som såkalt bagatellmessig støtte
(de minimis) i statsstøttesammenheng. Hvor søker er et universitet, en høyskole eller et
forskningsinstitutt og midler fra PES2020 skal gå til prosjekter innen deres primærvirksomhet (det å
drive uavhengig forskning og tilgjengeliggjøring av resultater fra slik forskning gjennom
undervisning, publisering eller teknologioverføring), regnes støtten ikke som statsstøtte. Reglene om
bagatellmessig støtte som her beskrives, får ikke anvendelse.
Bedrifter
Bagatellmessig støtte

Universitet/høyskole/forskningsinst.
(primærvirksomheten)
Ikke statstøtte

Hva er bagatellmessig støtte, og hvorfor gis PES2020 støtten på denne måten?
I utgangspunktet er det forbudt å gi offentlig støtte til bedrifter eller virksomheter som driver
økonomisk aktivitet, med mindre det foreligger et eksplisitt unntak. For støtte til søknadsskriving så
kan ikke gruppeunntakene for FoU-virksomhet benyttes. De minimis er et annet unntak fra forbudet
mot å gi statsstøtte som gir støttegivere adgang til å tildele bagatellmessig offentlig støtte uten at
dette må notifiseres eller meldes til ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Hovedbegrunnelsen for dette
unntaket er at støttebeløpet er så vidt lite at det antas ikke å påvirke samhandelen og/eller true med å
vri konkurransen.
Bagatellmessig støtte er regulert i kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013.
Forordningen er inntatt i EØS-avtalen (vedlegg XV (statsstøtte), punkt 1ea) og gjennomført i norsk
rett gjennom forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig
støtte § 2.Kommisjonsforordningen om de minimis kan leses her:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_en.pdf
Beløpsgrense
Offentlig støtte som gis under de minimis regelverket kan maksimalt utgjøre € 200 000 over en
periode på 3 regnskapsår for den enkelte virksomhet. Det er derfor en forutsetning for utbetaling av
støtten at søker ikke har mottatt mer enn til sammen € 200 000 i bagatellmessig støtte fra det
offentlige i løpet av en periode på 3 regnskapsår (det vil si det året støtten utbetales og de to
foregående årene), og at denne grensen heller ikke vil bli overskredet i og med utbetalingen av
støtten fra PES2020.
Prosedyrer for tildeling
Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig
bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som virksomheten har mottatt i løpet av
disse tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som
hovedregel for konsernet som sådan.
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