ERKLÆRING OM SMV-STATUS
De danske programmer for Regionalfonden og Socialfonden støtter vækst og beskæftigelse i små og
mellemstore virksomheder (SMV). Hvis virksomhederne ved at deltage i et projekt, som modtager tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, modtager statsstøtte, er det vigtigt at kunne dokumentere,
om virksomheden er en SMV 1). Det er derfor vigtigt, at I sætter jer ind i definitionen på en SMV, som
står her. Når I har sikret jer, at I opfylder kravene til en SMV, skal I skrive under nederst på siden og
aflevere erklæringen til projektlederen i jeres projekt.
Små og mellemstore virksomheder er virksomheder, som
• beskæftiger under 250 personer og
• har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller
• har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.
Ejer- og koncernstruktur har dog også betydning, fordi forbindelse mellem to eller flere virksomheder
kan betyde, at de tilsammen kan have samme muligheder som store virksomheder, når det gælder
adgang til kapital mv. Det betyder, at de ikke kan modtage støtte efter reglerne for små og mellemstore
virksomheder, men betragtes som en stor virksomhed 2).
Hvis jeres virksomhed ejer eller ejes helt eller delvist af andre, skal I derfor læse videre på dette link,
før I kan vurdere, om I kan underskrive erklæringen nedenfor:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/da/renditions/native
Her kan I også læse mere om definitionen af små og mellemstore virksomheder.
Jeg/vi bekræfter ved underskrift på denne erklæring,
at jeg/vi tegner virksomheden: ______________________________________________________
virksomhedens navn

______________________________________________________

CVR- nummer

______________________________________________________

P-nummer 3)

som vil komme til at modtage støtte gennem projektet: ____________________________________
der har fået tilskud fra EU’s Regionalfond eller EU’s Socialfond til vækst og beskæftigelse.

Og at virksomheden kan kategoriseres som en SMV.
Jeg/vi indestår for, at de afgivne oplysninger er rigtige.
Dato:
Navn: ________________________________________________
Underskrift:

Erhvervsstyrelsen, januar 2019

Hvis støtten modtages som de minimis-støtte, skal erklæringen ikke udfyldes.
Jf. bilag "DEFINITION AF SMV" i KOMMISIONENS FORORDNING (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af
støttens forenelighed med det indre marked efter traktatens artikel 107 og 108. [EUT L 187/1 af 26. juni 2014].
3)
Der skal angives mindst ét P-nummer (produktionsenhedsnummer). Hvis der er tilknyttet flere P-numre til virksomhedens
CVR-nummer, skal der angives et P-nummer for hver produktionsenhed, der deltager i projektet.
1)
2)

