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Tillväxtverkets föreskrifter om
statsbidrag till kooperativ utveckling;
Beslutade den 15 december 2010

TVFS 2010:2
Utkom från trycket
den 22 december 2010

Med stöd av 4, 7, 9, 14 §§ förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling m. m. meddelar Tillväxtverket följande föreskrifter.

1 § Syfte
Utöver reglerna i förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling m. m, är syftet med bidraget att främja en hållbar tillväxt genom att
skapa goda långsiktiga förutsättningar för företagande och utveckling i hela
landet.
Tillväxtverket får samråda med Coompanion – Kooperativ Utveckling
Sverige i frågan om hur syftet ska uppnås.

2 § Ansökan
Ansökan om grundbidrag ska göras senast den 15 januari bidragsåret på av
Tillväxtverket tillhandahållen blankett.
Ansökan om särskilt bidrag får göras löpande hos Tillväxtverket på av Tillväxtverket tillhandahållen blankett.

3 § Beräkning av grundbidrag
65 procent av grundbidraget ska fördelas lika mellan varje slutlig bidragsmottagare och 35 procent fördelas i förhållande till folkmängd. Tillväxtverket får
besluta om undantag från denna fördelning.

4 § Bidragsgrundande kostnader
Följande kostnader utgör bidragsgrundande kostnader
• Personalkostnader
• Kostnader för köp av tjänst
• Lokalkostnader
• Övriga kostnader
• Bidrag i annat än pengar.
Generellt gäller att;
1. de bidragsgrundande kostnaderna endast får avse den verksamhet som omfattas av i 1 § angivet syfte med bidraget,
2. mervärdeskatt utgör bidragsgrundande kostnad endast i de fall där mervärdeskatten utgör en slutlig kostnad för bidragsmottagaren samt att
3. de bidragsgrundande kostnaderna ska kunna hänföras till bidragsåret.
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5 § Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidrag sker efter bidragsmottagarens ansökan om utbetalning
på av Tillväxtverket fastställd blankett.
Bidragsmottagaren får i förskott ansöka om utbetalning av 100 procent av
beviljat grundbidrag efter det att bidragsmottagaren godkänt beslutet.
Bidragsmottagaren får i förskott ansöka om utbetalning av 80 procent av
det beviljade särskilda bidraget. Ansökan om utbetalning av resterande del av
det beviljade särskilda bidraget får göras efter det att projektet avslutats och
rapporteringsskyldigheten fullgjorts.

6 § Rapporteringsskyldighet
Bidragsmottagare ska lämna en skriftlig rapport där verksamheten följs upp
och utvärderas i enlighet med de allmänna och eventuella särskilda villkoren
för stödet.

7 § Revisor
Minst en utsedd revisor hos den slutliga bidragsmottagaren ska vara auktoriserad eller godkänd.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011, då NUTFS 2006:1 upphör
att gälla.
För bidrag som beviljats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

På Tillväxtverkets vägnar
CHRIS HEISTER								
						
Bosse Olsson
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