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Förordning
om ändring i förordningen (2000:279) om regionalt
utvecklingsbidrag;

Utkom från trycket
den 13 december 2002

utfärdad den 5 december 2002.
Regeringen föreskriver att 5, 12, 16, 17, 45 och 46 §§ förordningen
(2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag skall ha följande lydelse.
5 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om
att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa
statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av
regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan
skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel i vissa särskilt angivna län.
I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 45, 46, 48, 50, 53, 59, 61, 66, 70 och 72 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands och Kalmar län skall vad som sägs om
länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet.
12 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till industriell och industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet, tjänste- och servicecerksamhet, turistverksamhet, framställning av fasta bränslen, uppförande av lokaler
för uthyrning samt annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för
näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse
för den regionala utvecklingen.
Tjänste- och servicecerksamhet skall vara inriktad på en större marknad
än en lokal eller regional marknad för att bidrag skall kunna lämnas.
16 §1 Regionalt utvecklingsbidrag får inte lämnas till
1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller fiskeriverksamhet,
2. transportverksamhet,
3. verksamhet inom stålindustrin som omfattas av bilaga B till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt,
4. verksamhet inom syntetfiberindustrin som omfattas av bilaga D till
kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora investeringsprojekt.
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Regionalt utvecklingsbidrag som uppgår till mer än 5 miljoner euro eller
avser investeringskostnader som uppgår till mer än 50 miljoner euro, får
lämnas till verksamhet inom motorfordonsindustrin som omfattas av bilaga
C till de i första stycket angivna rambestämmelserna endast om bidraget inte
överstiger 30 procent av de stödnivåer som anges i 25, 29 eller 32 §.
17 §2 Godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission krävs för
regionalt utvecklingsbidrag till projekt som har en sammanlagd investeringskostnad på minst 50 miljoner euro eller om det regionala utvecklingsbidraget motsvarar sammanlagt minst 50 miljoner euro.
Kommissionen skall även godkänna bidrag till verksamhet inom varvsindustrin.
45 § Länsstyrelsen skall avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag
om det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är
högst 25 miljoner kronor. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom
medel för mark och byggnader samt för maskiner och andra inventarier,
medel för immateriella investeringar, utbildning, konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och utvecklingsarbete samt medel för omsättningstillgångar.
Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag
till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler som inte ägs av en
kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag.
Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag
till immateriella investeringar, utbildning, informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och utvecklingsarbete om de sammanlagda
utgifterna för dessa ändamål är högst 4 miljoner kronor.
Länsstyrelsen skall dessutom avgöra ärenden om regionalt utvecklingsbidrag till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för
den regionala utvecklingen om verksamheten i ett förhandsbesked enligt
52 § förklarats vara av den art att bidrag kan lämnas.
Om utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i första och
tredje stycket skall ärendet prövas av Verket för näringslivsutveckling.
46 § Verket för näringslivsutveckling skall avgöra ärenden som till någon
del gäller
1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,
2. bidrag till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit
sedan investeringen påbörjades,
3. bidrag till verksamhet som är eller väntas bli föremål för en rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål för en sådan åtgärd,
4. bidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning som ägs av en kommun eller av ett direkt eller indirekt kommunägt
företag,
5. bidrag till ombyggnad och restaurering av större lokaler i ort som är utsatt för en särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,
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6. bidrag i samband med större investeringar av strategisk betydelse enligt
22 §,
7. bidrag till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse
för den regionala utvecklingen och verksamheten inte i ett förhandsbesked
enligt 52 § förklarats vara av den art att bidrag kan lämnas.
Länsstyrelsen skall med eget yttrande överlämna ärenden enligt första
stycket 1–7 till Verket för näringslivsutveckling.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)
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