Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark
til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013
(de minimis-erklæring)
Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring:
De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til
1
forordning (EU) nr. 1407/2013 (i det følgende: ”forordning”).
Herunder forstås statsstøtte op til 200.000 EUR (ved vejgodstransport for fremmed regning op til 100.000 EUR)
til en enkelt virksomhed over en periode på tre skatteår (= kalenderår). Da Europa-Kommissionens (EU-KOM)
erfaringer viser, at denne støtte hverken påvirker handlen mellem medlemslandene eller forvrider eller truer
med at forvride konkurrencen, er støtten fritaget for anmeldelsespligten til EU-KOM.
Interreg Deutschland-Danmark skal, som organ, der tildeler støtte, inden tildeling af en ansøgt de minimisstøtte sikre, at samtlige forudsætninger i forordningen er opfyldt. Af denne grund er det nødvendigt, at De
udfylder nærværende de minimis-erklæring. Vi beder om fuldstændige og præcise oplysninger, så at De undgår
tilbagebetalingskrav fra KOM og programmet.
I nærværende erklærings del A. anmodes De derfor om at afgive forskellige oplysninger om den virksomhed,
som De har ansøgt om de minimis-støtte til (i det følgende: ”ansøgende virksomhed”).
I nærværende erklærings del B. bedes De oplyse, hvilken de minimis-støtte den ansøgende virksomhed som en
enkelt virksomhed allerede har modtaget iTyskland indeværende og de to foregående kalenderår. Det drejer sig
her om oplysninger om de nedenfor nævnte former for de minimis-støtte:
 Almindelig de minimis-støtte
i henhold til ovennævnte forordning (EU) nr. 1407/2013 hhv. Kommissionens forordning (EF) nr.
2
1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af artikel 87 og 88 i EF-traktaten på de minimis-støtte ,
 De minimis-støtte inden for landbrug
i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af
artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i
3
landbrugssektoren hhv. Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om
4
anvendelse af artikel 87 og 88 i EF-traktaten på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter ,
 De minimis-støtte inden for fiskeri
i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107
og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og
5
akvakultursektoren hhv. til Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse
6
af artikel 87 og 88 i EF-traktaten på de minimis-støtte i fiskerisektoren og
 De minimis-støtte ved tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse
i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107
og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte til virksomheder, der
7
udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse .
Desuden er det nødvendigt, at De i nærværende erklærings del C. oplyser, om den ansøgende virksomhed som
enkelt virksomhed i henhold til ovennævnte forordninger i Tyskland har ansøgt om yderligere de minimis-støtte,
som endnu ikke er blevet tildelt. Så snart støtten tildeles, har dette i henhold til artikel 5, stk. 1 i forordningen
direkte virkning på de maksimale de minimis-beløb, som i henhold til ovennævnte forordninger skal overholdes i
forbindelse med den aktuelt af Dem ansøgte støtte hos Interreg Deutschland-Danmark.
Endelig skal det på basis af Deres oplysninger i nærværende erklærings del D. undersøges af Interreg
Deutschland-Danmark, om den aktuelt ansøgte de minimis-støtte kan kumuleres med allerede tildelt eller
ansøgt (ikke-de minimis-)støtte for de samme støtteberettigede udgifter. De bedes være opmærksom på, at De i
1

Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, EU-Tidende L 352/1 af 24.12.2013
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EU-Tidende L 379/5 af 28.12.2006
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EU-Tidende L 352/9 af 24.12.2013
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EU-Tidende L 337/35 af 21.12.2007
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EU-Tidende L 190/45 af 28.06.2014
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EU-Tidende L 193/6 af 25.07.2007
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EU-Tidende L 114/8 af 26.04.2012
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den forbindelse skal anføre statsstøtte både fra dansk og tysk side. I henhold til artikel 5, stk. 2 i forordningen
må de minimis-støtte ikke kumuleres med statsstøtte til de samme støtteberettigede udgifter, såfremt
kumuleringen medfører, at den højeste relevante støtteintensitet eller det højeste relevante støttebeløb, som i
det enkelte tilfælde er fastsat i en gruppefritagelsesforordning eller i en afgørelse fra den Europæiske
Kommission, overskrides.

 Vær venligst opmærksom på, at der som led i tildelingen af de minimis-støtte i henhold til forordningen ikke
kun skal ses på den enkelte ansøgende virksomhed, men også på en eventuelt eksisterende forbunden
virksomhedsgruppe. De anmodes derfor om i nærværende erklærings del B. og C. at oplyse den samlede de
minimis-støtte, som den ansøgende virksomhed har modtaget eller ansøgt om som ”en enkelt virksomhed” i
henhold til artikel 2, stk. 2 i forordningen. Begrebet ”en enkelt virksomhed” omfatter i denne forordning alle
virksomheder, mellem hvilke der består en af følgende former for forbindelse:
 En af virksomhederne besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er tillagt aktionærerne eller
deltagerne i en anden virksomhed;
 En af virksomhederne har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne af administrations-,
ledelses- eller tilsynsorganet i en anden virksomhed;
 En af virksomhederne har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i
medfør af en med denne indgået aftale eller i medfør af en bestemmelse i dennes vedtægter;
 En af virksomhederne, der er aktionær eller deltager i en anden virksomhed, råder i medfør af en aftale
med andre aktionærer eller deltagere i denne anden virksomhed over flertallet af aktionærernes eller
deltagernes stemmerettigheder.
Virksomheder, mellem hvilke der via en eller flere andre virksomheder består en af de førnævnte
forbindelser, betragtes også som en enkelt virksomhed.
Virksomheder, der ikke har nogen forbindelse til hinanden ud over, at de hver især har en direkte forbindelse
til det samme offentlige organ eller de samme offentlige organer, betragtes i henhold til forordningen ikke
som knyttede til hinanden. Der tages således hensyn til den særlige situation, der gælder for virksomheder,
der kontrolleres af det samme offentlige organ eller de samme offentlige organer, men som kan have
beføjelse til at træffe selvstændige beslutninger.

 Vær endelig med hensyn til artikel 3, stk. 8 og 9 i forordningen opmærksom på følgende oplysninger om
fusioner, virksomhedsovertagelser og -spaltninger:
I tilfælde af fusioner og virksomhedsovertagelser skal det oplyses, om al den de minimis-støtte, der er ydet
til de pågældende virksomheder i indeværende og de to foregående kalenderår.
Hvis en virksomhed spaltes i to eller flere selvstændige virksomheder, skal den de minimis-støtte, som blev
ydet til virksomheden inden spaltningen, henregnes til den virksomhed, som overtager de omhandlede
forretningsområder. Såfremt en sådan henregning ikke er mulig, skal de minimis-støtten fordeles
forholdsmæssigt på grundlag af den bogførte værdi af de nye virksomheders egenkapital på den reelle dato
for spaltningen.
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Del A.
I. Ansøgende virksomhed (navn/firma)

____________________________________________________________________________________

II. Den ansøgende virksomheds adresse
____________________________________________________________________________________

III. Oplysninger om brancher/aktiviteter
1. Hører den ansøgende virksomhed til en af de nedenfor nævnte brancher, eller udøver den følgende
aktiviteter:
 Fiskeri eller akvakultur i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17.12.1999 (EU-Tidende L
17/22 af 21.01.2000)
 JA
 NEJ


Primærproduktion af landbrugsprodukter i henhold til artikel 2, stk. 1 i forordningen
 JA
 NEJ



Forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter i henhold til artikel 2, stk. 1 i forordningen
 JA
 NEJ



Eksportrelaterede aktiviteter
 JA

8

9

 NEJ
10

2. Udfører den ansøgende virksomhed vejgodstransport for fremmed regning ?
 JA

 NEJ

 Den ansøgende virksomhed udfører både vejgodstransport for fremmed regning og er aktiv på
andre områder.

8

Det er afgørende, om beløbet for de minimis-støtten, der ansøges om hos Interreg Deutschland-Danmark, retter sig a) efter prisen eller
mængden af de hos primærproducenterne erhvervede eller af de pågældende virksomheder markedsførte produkter eller b) støtten er
afhængig af, at den helt eller delvis videregives til primærproducenterne. Hvis en af disse situationer foreligger, skal spørgsmålet besvares
med ”ja”.
9
Det er afgørende, om den de minimis-støtte, der ansøges om hos Interreg Deutschland-Danmark, er knyttet til eksport til EU’s
medlemslande eller tredjelande. Spørgsmålet skal besvares med ”ja”, såfremt den ansøgte de minimis-støtte er direkte forbundet med de
eksporterede mængder, etablering og drift af distributionsnet eller andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed.
10
Vær opmærksom på, at virksomheder, som udfører omfattende tjenesteydelser, som transporten kun er en del af (fx flytteforretninger,
post- og kurertjenester, affaldsindsamling og -behandling), ikke anses for vejgodstransportvirksomheder i henhold til forordningen.
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Del B.
Den ansøgende virksomhed har som ”en enkelt virksomhed” (jf. ”Overordnet redegørelse og oplysninger om
afgivelse af nærværende de minimis-erklæring”) i det indeværende og de to foregående kalenderår



ikke fået tildelt de minimis-støtte fra Tyskland.



fået tildelt den nedenfor nævnte de minimis-støtte fra Tyskland

Ansøgende virksomhed resp. navn
og adresse på
virksomhederne/virksomheden i
konsortiet

Dato for
tilsagn
om
støtte/
aftale

Støtteyder

De minimis-støtte*

Sagsnummer

Almindelig

Landbrug

Fiskeri

Form
for
støtte
SGEI

(fx
tilskud,
lån,
garanti)

Støttebeløb i €

Støtteværdi i €

(fx tilskuds-,
låne-,
garantibeløb)

Denne tabelle kan eventuelt vedlægges nærværende erklæring på et separat ark.

*Sæt kryds ved den pågældende form for de minimis-støtte.

Nærværende erklæring bedes vedlagt en kopi af de de minimis-erklæringer, der hører til de i tabellen
nævnte former for de minimis-støtte.
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Del C.
Derudover har den ansøgende virksomhed som en enkelt virksomhed (jf. til dette begreb ”Overordnet
redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring”) i det indeværende og de to
foregående kalenderår



ikke ansøgt om anden de minimis-støtte fra Tyskland.



ansøgt om nedennævnte, men endnu ikke tildelte de minimis-støtte fra Tyskland:

Ansøgende virksomhed resp.
navn og adresse på
virksomhederne/virksomhed
en i konsortiet

Dato for
støtteansøgning

Støtteyder

De minimis-støtte*

Sagsnummer
hvis dette er
kendt
Almindelig

Landbrug

Fiskeri

SGEI

Form for
støtte

Støtte-beløb
i€

(fx tilskud,
lån, garanti)

(fx tilskuds-,
låne-,
garantibeløb)

Denne tabelle kan eventuelt vedlægges nærværende erklæring på et separat ark.

*Sæt kryds ved den pågældende form for de minimis-støtte.

Så snart en af de ovenfor ansøgte former for de minimis-støtte tildeles, anmodes De om omgående at
meddele dette skriftligt til Interreg Deutschland-Danmark.
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Støtteværdi i €
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Del D.
Desuden erklæres det, at der for de samme støtteberettigede udgifter, som der ansøges om de minimis-støtte
til hos Interreg Deutschland-Danmark
11



ikke er ansøgt om eller tildelt anden statsstøtte hverken i Danmark og Tyskland.



er tildelt følgende yderligere statsstøtte:

Dato for
tilsagn om
støtte/aftale

Støtteyder

Sagsnummer

Form for støtte

Støttebeløb i €

(fx tilskud, lån,
garanti)

(fx tilskuds-, låne-,
garantibeløb)

Støtteværdi i €

Denne tabel kan eventuelt vedlægges nærværende erklæring på et separat ark.



er ansøgt om følgende yderligere statsstøtte:

Dato for
støtteansøgning

Støtteyder

Sagsnummer,
hvis dette er
kendt

Form for støtte

Ansøgt støttebeløb i €

(fx tilskud, lån,
garanti)

(fx tilskuds-, låne-,
garantibeløb)

Støtteværdi i €,
hvis denne er kendt

Denne tabel kan eventuelt vedlægges nærværende erklæring på et separat ark.

Så snart en af de ovenfor ansøgte former for statsstøtte tildeles, anmodes De om omgående at meddele dette
skriftligt til Interreg Deutschland-Danmark.

 Obs:
Såfremt De har spørgsmål til statsstøtten, som skal oplyses her, bedes De rette henvendelse til den
pågældende ansvarlige støtteyder. Denne kan oplyse Dem om, om den af Dem modtagne eller ansøgte
støtte skal oplyses som led i den her ansøgte de minimis-støtte, og hvor stor støtteværdien er.

11

Anden statsstøtte, fx i form af tilskud, lån eller garantier, som ikke er de minimis-støtte. Der skal her eksempelvis oplyses støtte i
henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked
i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (generel gruppefritagelsesforordning), EU-Tidende L 187/1 af 26.6.2014.
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For det tyske programområde:
Jeg/vi er bekendt med, at samtlige oplysninger i nærværende erklærings del A. til D. er støtterelevante i
henhold til § 264 i tysk straffelov (StGB) i forbindelse med tysk subsidielov (SubvG). Efter denne bestemmelse
straffes den, der giver urigtige eller ufuldstændige oplysninger om støtterelevante kendsgerninger om sig selv
eller en anden, som er fordelagtige for denne selv eller den anden (subsidiebedrageri).

Jeg/vi forpligter mig/os til ufortøvet at meddele ændringer eller tilføjelser til samtlige oplysninger i
nærværende erklæring skriftligt til Interreg Deutschland-Danmark, såfremt jeg/vi bliver bekendt med dem
inden tilsagn om den her ansøgte de minimis-støtte.

________________________

______________________________

(Sted, dato)

(Stempel / ansøgerens retsgyldige underskrift)
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