Veiledning for utforming av følgenotat – det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

Dette er en veiledning for utforming av følgenotatet som skal sendes sammen med
gruppeunntaksskjemaet til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Formålet med veiledningen er
å hjelpe til med å finne en struktur for notatet, og å sikre at det som er essensielt å få med i
notatet kommer med. Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) oppfordrer imidlertid
støttegiver til selv å sette seg grundig inn i gruppeunntaket. Det er støttegivers ansvar å
sikre at alle vilkår for å tildele støtte er oppfylt. Gruppeunntaket er tilgjengelig her. Mer
informasjon om gruppeunntaket finnes her. Dersom du har spørsmål til utformingen av
følgenotatet kan NFD kontaktes på: postmottak@nfd.dep.no
Språk: Følgenotatet utformes fortrinnsvis på engelsk.
Del 1: Beskrivelse av støttetiltaket
Teksten skal inneholde:
- Hvem som er støttegiver
- Hvem som er (de potensielle) støttemottager(ne)1
- Om det er en ordning eller ad-hoc støtte2
- En kort beskrivelse av tiltaket støtten går til og formålet med støtten/støtteordningen
- Vise til det rettslige grunnlaget for å tildele støtte (for eksempel vedtak truffet av
kommunen/fylkeskommunen)
Del 2: Beskrivelse av hvordan de generelle vilkårene3 i gruppeunntakets første kapittel
er overholdt
-

-

1

Vise til at støtten faller inn under én eller flere av de nevnte støttekategoriene i
artikkel 1 nr. 1 jfr. definisjonene i artikkel 2, og begrunne dette4
Vise til at terskelverdiene i artikkel 4 er overholdt. Støtten er på ……….. mens det
totale budsjettet for tiltaket er …………. og vil derfor ikke overstige den aktuelle
terskelverdien artikkel 4 oppstiller, heller ikke når den kumuleres5 med eventuell
annen støtte til samme prosjekt, jfr. artikkel 8
Vise til at støtten oppfyller vilkårene til transparens6 i artikkel 5, og begrunne dette

Er det kun små- og mellomstore bedrifter, eller også store bedrifter? Hvilke(n) type virksomhet driver
bedriftene innenfor? Mv.
2
En støtteordning er et rammeverk for utdeling av flere enkelttildelinger av støtte. Ad hoc-støtte vil si at det
gjøres en enkelttildeling som ikke er del av en støtteordning.
3
De generelle vilkårene finner du i gruppeunntaket artikkel 1 til 12.
4
Artikkel 2 inneholder generelle definisjoner som gjelder uansett hvilket formål det tildeles støtte til under
gruppeunntaket. De generelle definisjonene finnes i artikkel 2 nr.1 til 39. I tillegg inneholder artikkel 2 nr. 40 til
143 definisjoner av ulike begrep som benyttes i gruppeunntakets tredje kapittel. Skal man for eksempel tildele
regional støtte, som beskrevet i tredje kapittel artikkel 13 til 16, så vil man finne definisjoner av uttrykkene som
brukes der i artikkel 2 nr. 40 til 61.
5
Begrepet kumulering viser til situasjoner hvor et prosjekt får støtte fra flere offentlige kilder, eller under flere
forskjellige regler (for eksempel både miljøstøtte og støtte til forskning, utvikling og innovasjon). Les mer om
kumulasjon her.
6
Transparent støtte vil si støtte der det er mulig å beregne nøyaktig støtteelement på forhånd, det vil si før
støtten blir tildelt, og uten at det er nødvendig å gjøre en risikovurdering. Gruppeunntaket angir konkrete vilkår
for når lån, garantier, kapitaltilførsler med mer anses som transparent støtte. Se gruppeunntaket artikkel 5.
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-

Vise til at støtten oppfyller vilkårene til insentiveffekt7 i artikkel 6, og begrunne dette
Vise til at kravene til støtteintensitet og støtteberettigede kostnader er oppfylt. Dette
kan forklares nærmere i del 3 av notatet, når det gjøres rede for de spesielle vilkårene
i gruppeunntakets tredje kapittel

OBS! Selv om det ikke er nødvendig å nevne det uttrykkelig i følgebrevet, må støttegiver
passe på at støtten gis til et tiltak som ikke faller utenfor gruppeunntakets virkeområde på
grunn av reglene i artikkel 1 nr. 2, 3 eller 4.
Del 3: Beskrivelse av hvordan de spesielle vilkårene i gruppeunntakets tredje kapittel er
overholdt
-

Hvilke(n) støttekategori(er) faller støtten inn under (for eksempel regional støtte,
støtte til forskning, utvikling og innovasjon, støtte til miljøbeskyttelse, støtte til
idrettsinfrastruktur)8?
Begrunne hvorfor de spesielle vilkårene for å tildele støtte under støttekategorien er
oppfylt.
Eksempel: Støttegiver vurderer å etablere en støtteordning som gjelder
investeringsstøtte til mikro, små- og mellomstore bedrifter. Støttegiver må da
godtgjøre at:
o De generelle vilkårene i gruppeunntakets første kapittel er oppfylt (dette
redegjør man for i del 2, ovenfor).
o De spesielle vilkårene i artikkel 17 er oppfylt:
 Det skal gis støtte til foretak som faller inn under definisjonen av en
SMB i artikkel 2 nr. 2. (Hvis det gis støtte til store foretak, så vil det
etter ordlyden ”investeringsstøtte til SMB-er” ikke være mulig å bruke
artikkel 17.)
 Kostnadene er støtteberettigete. Artikkel 17 nr.2, 3, 4 og 5 forklarer
hvilke typer av kostnader som er støtteberettigete.
 Støtteintensiteten er ikke oversteget. Artikkel 17 nr. 6 bestemmer
hvilken prosentandel av kostnadene som kan dekkes gjennom tildeling
av støtte.

Evalueringsplan, jfr. gruppeunntaket artikkel 1 nr.2 bokstav a:
-

-

7

Merk at for støtteordninger med et årlig budsjett som overstiger EUR 150 millioner,
så må det leveres inn en evalueringsplan til ESA innen 20 virkedager fra ordningen
trer i kraft. Dersom evalueringsplan ikke leveres inn, vil ikke ordningen være gyldig i
mer enn seks måneder.
Dette gjelder alle ordninger som faller inn under kapittel III avsnitt (section) 1 (med
unntak av artikkel 15), 2, 3, 4, 7 (med unntak av artikkel 44) og 10.

For at støtten skal ha insentiveffekt, må det bevises at den samfunnsnyttige aktiviteten støtten skal tilgodese
ikke vil blitt utført uten støtten, eller ville blitt utført i en begrenset eller annerledes form. Gruppeunntaket angir
konkrete vilkår for når støtte kan sies å ha insentiveffekt. Se gruppeunntaket artikkel 6.
8
Gruppeunntaket inneholder en oversikt over alle støttekategoriene under headingen "Table of contents" før
artikkel 1, se her på side 17
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-

Dersom ordningen krever evalueringsplan i henhold til de over nevnte kriteriene kan
Nærings- og Fiskeridepartementet kontaktes for nærmere bistand. Send e-post til
postmottak@nfd.dep.no

Registrering av støtte i nasjonalt støtteregister, jf. gruppeunntaket artikkel 9 (1) c og (2)
til (4)
-

Merk at fra og med 1. juli 2016 skal støttetildelinger som overstiger EUR 500.000
registreres i det nasjonale registeret for offentlig støtte. Dette gjelder både ad hoctildelinger og enkelttildelinger gjort i medhold av en støtteordning.
Informasjonen som skal inn i registeret er oppstilt i gruppeunntaket Anneks III.
For støttetildelinger i form av skatte- og/eller avgiftsfordeler skal det i stedet for
nøyaktig beløp benyttes intervaller, se gruppeunntaket artikkel 9 (2).
Registrering er støtte er en av de formelle vilkårene for at støtten skal være lovlig
tildelt. Det vil si at støtte som ikke registreres i utgangspunktet er ulovlig, og i
støttegiver vil kunne bli pålagt å kreve støtten tilbake.

