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1 Offentligt stöd, sökt belopp 
1
 

Ange belopp avseende ansökan om offentligt stöd i aktuellt projekt. 

      

2 Uppgifter om företagets ekonomi 
Har ditt företag ekonomiska svårigheter?  

 

 

3 Tidigare försumbart stöd 
2
 

Har ditt företag tidigare mottagit någon form av försumbart stöd 
2
 under innevarande och två 

föregående år 
3
? 

 

Om frågan besvaras med ett ”Ja”, var vänlig ange nedan vilka stöd det rör sig om: 

Beviljande myndighet eller offentlig 

aktör 

Typ av stöd  Stödbelopp i SEK som 

beviljats 
4
 under innevarande 

och föregående två år 

Utbetalnings-

datum 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 Totalt stödbelopp, SEK 0  

4 Underskrift 
Undertecknade har vid lämnande av uppgifter tagit del av Svenska institutets Information till sökande 

om försumbart stöd om de villkor som gäller för SI:s stöd.  

Ort och datum 

      
Underskrift av behörig företrädare för stödmottagaren 

 
Befattning 
      

Namnförtydligande 

      

1) För stöd se Information till sökanade om försumbart stöd (SI). 

2) En förutsättning för att det rör sig om ett försumbart stöd är att företaget i så fall har fått information om detta 

av berörd stödgivare i särskild ordning.  

3) De år som avses är företagets räkenskapsår.  

4) Om det stöd som har beviljats utgör ett högre belopp än vad som slutgiltigt (efter projektets avslutning) har 

mottagits av företaget, så bör det mottagna beloppet anges.  


