Samarbejdspartnere og erklæring om de minimis-støtte
(UDFYLDES FOR HVER PARTNER I PROJEKTET)
Ved samarbejdspartner forstås deltagere i projektet, som får del i tilskuddet fra Fonden til Markedsføring af
Danmark, og som har mere end en ren underleverandørinteresse (finansiel interesse) i projektet eller får
delvis udbytte af resultater opnået under projektforløbet. Samarbejdspartnere er alle, der efter ansøgers
opfattelse er relevante for projektets gennemførelse.
Virksomhedens/Institutionens navne

CVR - nummer
Postnummer
Ejerforhold*
*

A/S, Aps virksomhed, I/S, Amba, personligt ejet, forening/fond,
brancheorganisation, selvejende institution, offentlig institution
eller andet

By
Telefon
Telefax
E-mail
Har virksomheden/institutionen
tidligere modtaget statsstøtte i
regnskabsårene 2004-2007

Ja
Nej

Hvor mange ansatte har
virksomhed/institution?

under 250
over 250

Hvor stor omsætning har
virksomhed/institution?

under 40 mio. EUR eller deres årlige balance under 27 mio. EUR.
over 40 mio. EUR eller deres årlige balance under 27 mio. EUR.
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Erklæring om støtte under de minimis-forordningen
Til brug for vurderingen af hvor stort et tilskud en projektholder eller samarbejdspartner kan opnå i henhold til
statsstøttereglerne, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om størrelsen af de minimis-støtten, som
virksomhed/institution har modtaget efter EF’s statsstøtteregler i det indeværende og de to foregående
regnskabsår.
Erklæring om de minimis-støtte skal vedlægges for hver samarbejdspartner, som tilknyttes projektet.

Vedrørende deltagelse i projektet:
Projekttitel:

Som led i ansøgningen til Fonden til Markedsføring af Danmark indgår
Virksomhedsnavn:

som projektansvarlig eller samarbejdspartner i ovennævnte projekt, der koordineres af
Ansvarlig Projektholder:

Virksomhedsnavn: ! ! ! ! !
- erklærer hermed i indeværende og de to foregående regnskabsår at have modtaget:
! ! ! ! ! kr. i de minimis-støtte, jf. kommissionens forordning nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om
anvendelse af traktatens artikel 87 eller 88 på de minimis-støtte (eller tidligere udgaver af forordningen).
Støtten er modtaget
Dato for tildeling*:

Under ordningen:

Administrerende myndighed:

Beløb:

Virksomhedsnavn:

- forventer som samarbejdspartner under andre tilskudsordninger end under loven om Fonden til
Markedsføring af Danmark at modtage et tilskud i perioden 2007 – 2010 på henholdsvis:
2007 ! ! ! ! ! .000 kr.
2008 ! ! ! ! ! .000 kr.
2009 ! ! ! ! ! .000 kr.
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I alt. ! ! ! ! !0 .000 kr.
! ! ! ! ! (virksomhedens navn) er bekendt med, at det ikke er lovligt at modtage støtte på mere end
200.000 EUR inden for en periode på 3 regnskabsår, og at en overskridelse medfører krav om
tilbagebetaling af den del af støtten, der overstiger beløbsgrænsen.

Undertegnede erklærer hermed, at ovennævnte oplysninger er korrekte.

Sted:……………………………., den……………………………….
……………………………………….
Navn, stillingsbetegnelse
Mere information om de minimis-reglen:
http://www.ks.dk/statsstoette/raadgivning/hvad-er-de-minimis-stoette/
* Støtten anset for tildelt på tidspunktet, hvor modtageren har opnået ret til at modtage støtte, dvs. når et
tilsagn er givet og ikke på selve udbetalingstidspunktet.
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