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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:279) om regionalt
utvecklingsbidrag
dels att 2, 10, 11, 19, 20 och 26 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 4 a, 20 a och
20 b §§, av följande lydelse.
2 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas i vissa kommuner eller delar
av kommuner som är indelade i två stödområden, A och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala
företagsstöd.
Bidrag får lämnas till bidragsmottagare enligt 10 och 11 §§. För vissa områden gäller särskilda bestämmelser enligt 22 §.
Av 20 b § framgår att bidrag i vissa fall även får lämnas i områden som
omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 men som inte ingår i stödområde A eller B.
4 a § Med små företag avses i denna förordning företag som
1. har färre än 50 anställda,
2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 7 miljoner euro
eller har en balansomslutning som motsvarar högst 5 miljoner euro, och
3. är fristående eller ägs till mindre än 25 procent av företag som inte uppfyller villkoren i 1–2.
Första stycket 3 gäller inte om ägaren är ett offentligt investeringsbolag,
ett riskkapitalbolag eller en institutionell investerare, under förutsättning att
de inte har ett bestämmande inflytande över företaget vare sig individuellt
eller gemensamt.
10 § Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till företag, affärsverk eller
uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag enligt 20 b § till privatägda företag får dock lämnas endast till
små företag.
Till ideella organisationer eller intresseorganisationer får bidrag lämnas
till utgifter för utlokalisering av verksamhet från Stockholmsregionen även
om de inte bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.
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11 §1 Regionalt utvecklingsbidrag får lämnas till kommuners eller direkt
eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 18 §, framställning av fasta bränslen enligt 19 § och uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 20–20 b §§.
Om det finns synnerliga skäl får Verket för näringslivsutveckling medge
att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalt utvecklingsbidrag har lämnats också övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av
bidraget. Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i
kommunen och medföra att sysselsättning bevaras.
19 §
Regionalt utvecklingsbidrag till framställning av fasta bränslen bör
lämnas som komplettering till stöd enligt förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik.
Bidraget skall i första hand lämnas till anläggningar där energiråvara i
form av flis framställs eller förädlas eller i form av torv bryts eller förädlas.
För torvproduktion får bidraget avse också beredning av täkt eller anordningar för sådan beredning eller för brytning. Bidrag får lämnas endast till
verksamheter som bedrivs i större omfattning och har permanent karaktär.
Bidrag får inte lämnas till förbränningsanläggningar.
Beslut om bidrag skall fattas efter samråd med Statens energimyndighet.
20 §2 Regionalt utvecklingsbidrag till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort med högst
10 000 invånare om
1. orten har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall
bedrivas i lokalerna, och
2. det på orten saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.
I lokalerna får endast bedrivas verksamhet som är bidragsberättigande enligt 12 §. Hyresgästen skall uppfylla de villkor som anges i 6, 7, 10, 11 och
13–15 §§.
Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda
bara för ett företag. De får hyras ut endast till små och medelstora företag
som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. Om det finns särskilda
skäl får Verket för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för
bidrag i detta stycke.
I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen får bidrag även lämnas till ombyggnad och restaurering av
större lokaler.
Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall som villkor för bidraget, bestämmelser om hyrans storlek
meddelas i beslutet om bidrag. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en
sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala utvecklingsbidraget.
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20 a § Regionalt utvecklingsbidrag till ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som har fler än 10 000
men färre än 75 000 invånare, om
1. orten är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,
2. orten har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som skall
bedrivas i lokalerna, och
3. det på orten saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.
I lokalerna får endast bedrivas verksamhet som är bidragsberättigande enligt 12 §. Hyresgästen skall uppfylla de villkor som anges i 6, 7, 10, 11 och
13–15 §§.
Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda
för bara ett företag. De får hyras ut endast till små och medelstora företag
som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler. Om det finns särskilda
skäl får Verket för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för
bidrag i detta stycke.
Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall som villkor för bidraget, bestämmelser om hyrans storlek
meddelas i beslutet om bidrag. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en
sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala utvecklingsbidraget.
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20 b § Regionalt utvecklingsbidrag enligt 20 eller 20 a § får även lämnas
på orter i områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2
men som inte ingår i stödområde A eller B. Lokalerna får dock hyras ut endast till små företag.
Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små
och medelstora företag3 gäller i fråga om bidragsgivningen.
26 § Till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning
enligt 20 § och till ombyggnad och restaurering av sådana lokaler enligt
20 a § får regionalt utvecklingsbidrag lämnas med högst 30 procent av den
totala investeringskostnaden i stödområde A och med högst 20 procent av
den totala investeringskostnaden i stödområde B.
Regionalt utvecklingsbidrag enligt 20 b § får lämnas med högst 15 procent av den totala investeringskostnaden. För åtgärderna skall det stöd som
möjliggörs av medel från Europeiska gemenskapen utnyttjas i största möjliga mån.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)
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