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beslutade den 25 oktober 2005

Utkom från trycket
den 1 december 2005

Med stöd av 14 § förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ
utveckling meddelar Verket för näringslivsutveckling följande föreskrifter
om statsbidrag till kooperativ utveckling.
1 § Definitioner
Bidrag:

Med Bidrag avses statligt bidrag enligt förordningen
(2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling. Bidraget erhålles som grundbidrag och särskilt bidrag.

Bidragsår:

Med Bidragsår avses det år för vilket bidrag erhållits enligt
beslutet.

Beslutet:

Med Beslutet avses Verket för näringslivsutvecklings beslut
vilket framgår av beslutsbrev inklusive allmänna villkor,
eventuella särskilda villkor samt senare gjorda skriftliga
ändringar och tillägg till beslutet.

BidragsMed Bidragsmottagaren avses den som erhållit bidrag med
mottagaren: stöd av förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling.
Budgetår:

Med Budgetår avses Verket för näringsutvecklings budgetår,
vilket följer kalenderåret.

2 § Syfte och mål
Syftet med bidragen är att främja förutsättningar för fler individer att bli
företagare samt att främja ett långsiktigt hållbart lokalt och regionalt utvecklingsarbete och tillväxt i samhället.
Målet med grundbidraget är att skapa goda förutsättningar för företagande
samt att ge dem som startar kooperativa och andra liknande företag tillgång
till professionell rådgivning. Dessutom ska alla som så önskar ha tillgång till
kvalificerad information om kooperativt och annat liknande företagande.
Målet med det särskilda bidraget är dels att medarbetarna vid de kooperativa utvecklingscentrumen ska upprätthålla hög kompetens och ha tillgång
till effektiva metoder och verktyg, dels skapa gynnsamma förutsättningar för
kooperativt och annat liknande företagande.
Verket för näringslivsutveckling ska samråda med Föreningen Kooperativ
Utveckling i Sverige i frågan hur syfte och mål ska uppnås.
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3 § Ansökan
Ansökan om grundbidrag ska göras hos Verket för näringslivsutveckling senast den 15 december året före bidragsåret. Verket för näringslivsutveckling
tillhandahåller särskild ansökningsblankett.
Ansökan om särskilt bidrag kan göras löpande hos Verket för näringslivsutveckling.
4 § Beräkning av grundbidrag
Bidragets storlek fastställs av Verket för näringslivsutveckling.
Verket för näringslivsutveckling kan endast ett på varandra följande år besluta att grundbidrag får lämnas med mer än 50 procent av den beräknade
kostnaden.
65 procent av grundbidraget ska fördelas lika mellan antalet kooperativa
utvecklingscentrum, därefter ska 35 procent fördelas i förhållande till folkmängd.
5 § Fördelning av det särskilda bidraget
Det särskilda bidraget ska fördelas till kompetensutvecklande insatser för
kooperativa utvecklingscentrums medarbetare samt till projekt av intresse
för eller i samverkan med flera kooperativa utvecklingscentrum. Föreningen
Kooperativ Utveckling i Sverige ska i detta sammanhang anses som kooperativt utvecklingscentrum.
6 § Bidragsgrundande kostnader
Följande kostnader utgör bidragsgrundande kostnader
• Lönekostnader
• Externa tjänster, t ex konsultkostnader
• Lokalkostnader
• Resekostnader
• Övrigt
Generellt gäller att;
1. de bidragsgrundande kostnaderna endast får avse den verksamhet som
omfattas av i § 2 angivet syfte och mål med bidraget,
2. mervärdeskatt utgör bidragsgrundande kostnad endast i de fall där mervärdeskatten utgör en kostnad för bidragsmottagaren samt
3. de bidragsgrundande kostnaderna ska kunna hänföras till bidragsåret.
7 § Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidrag sker efter bidragsmottagarens rekvisition på av Verket
för näringslivsutveckling fastställd rekvisitionsblankett.
Bidragsmottagaren får rekvirera 70 procent i förskott av beviljat grundeller särskilt bidrag efter det att Bidragsmottagaren godkänt beslutet.
Resterande del av beviljat grundbidrag får rekvireras tidigast den 1 augusti
bidragsåret under förutsättning att rapporteringsskyldighet gällande föregående bidragsår fullgjorts.
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Resterande del av det beviljade särskilda bidraget får rekvireras efter det
att projektet avslutats och rapporteringsskyldigheten fullgjorts.
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8 § Rapporteringsskyldighet
Mottagare av grundbidrag ska senast den 1 maj året efter bidragsåret lämna
in en skriftlig rapport i enlighet med de allmänna villkor som Verket för
näringslivsutveckling beslutat.
Bidragsmottagare av det särskilda bidraget ska lämna redovisning i enlighet med beslutet om bidrag.
9 § Revisor
Minst en utsedd revisor hos bidragsmottagaren ska vara auktoriserad eller
godkänd.
Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2006-01-01 då NUTFS 2002:1 upphör
att gälla.
För bidrag som beviljats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
På Verket för näringslivsutvecklings vägnar
KAI HAMMERICH
Carin Holmquist
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Information om NUTFS, Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och
allmänna råd kan beställas hos NUTEK Förlag, Trycksaksexpeditionen, fax
08-681 92 05.

Elanders Gotab 49530, Stockholm 2005

