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Förutsättningar för stöd ur EU:s strukturfonder 
 
Granskningsrätt 
Region Västerbotten, Tillväxtverket, Ekonomistyrningsverket, Övervakningskommittén och 
Strukturfondspartnerskapet för regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland, har rätt att 
hos stödmottagaren följa arbetet och ta del av alla handlingar, inklusive redovisning och bokfö-
ring, vilka kan ge upplysning om projektet. Samma rätt tillkommer bemyndigade personer från 
Europeiska gemenskapen och andra bemyndigade nationella organ. 
 
Redovisning 
I stödmottagarens bokföring ska insatser som får stöd från EU:s strukturfonder redovisas sepa-
rat. 
 
Upphävande av beslut och återkrav 
Beviljat stöd kan helt eller delvis omprövas, upphävas eller återkrävas om: 
 

• stödberättigat företag överlåts eller ändrar verksamhet så att projektet ej bedrivs enligt 
överenskommen projektplan 

• beslutet fattats på grund av oriktig, ofullständig eller vilseledande uppgift från stödmot-
tagaren 

• stödmottagaren använder stödet till något annat ändamål än det blivit beviljat för 
• något annat förhållande inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till 

syftet med stödet uppenbarligen inte bör få behålla det 
• om stödmottagaren i övrigt bryter mot gällande beslutsvillkor, regler och förutsätt-

ningar 
 
Krav på dokumentation 
Ni ska som stödmottagare av EU-finansiering hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplys-
ningar om projektet, inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella 
revisions- och kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av 
dessa organ utsedd person, fram till den 31 december 10 år efter Region Västerbottens beslut 
om slututbetalning till er. 
 
Upphandlingsansvar 
Alla företag som beviljas företagsstöd ska kunna visa dokumentation på att alla stödgrundande 
inköp har gjorts enligt principerna i 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). I 
förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder framgår att en stödmottagare som inte till-
lämpar LOU vid köp ska iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna som framgår i LOU. 
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper som har sin grund i 
EU-rätten. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem. Läs 
mer om de grundläggande upphandlingsprinciperna på Upphandlingsmyndighetens webbplats. 
 
Allmän informationsskyldighet 
När EU-finansiering från regionala utvecklingsfonden ges till era investeringar framgår det av 
varje beslut om beviljande av stöd och varje utbetalning från Region Västerbotten (där även be-
loppets storlek framgår). Som slutlig stödmottagare har ni en informationsplikt i att i så fall in-
formera så att det framgår för allmänhet och anställda att investeringarna medfinansieras med 
stöd från fonden genom att sätta upp en affisch i format A3, förslagsvis vid entrén. Skriv ut den i 
A3 här: https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/eu-i-foretag. 
 
För större stöd över 4,5 miljoner kr, eller 500 000 Euro, gäller dessutom att stödmottagare där 
regionala utvecklingsfonden medfinansierat investeringar i byggnader ska på en plats som är 
synlig för allmänheten sätta upp en tillfällig skylt av betydande storlek omedelbart efter att 
beslut om stöd getts från Region Västerbotten och investeringen pågår. På skylten ska informe-
ras att verksamheten fått finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden för byggnat-
ioner.  
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Senast tre månader efter att investeringen har slutredovisats till Region Västerbotten i det fall 
investeringar i maskiner/inventarier eller byggnader fått finansiering från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden ska stödmottagaren sätta upp en permanent plakett eller skylt av bety-
dande storlek. På plaketten eller skylten ska projektets namn och huvudsyfte finnas med. Logo-
typen för Europeiska regionala utvecklingsfonden ska uppta minst 25 procent av skyltens yta. 
Om det inte går att sätta upp en permanent plakett på ett fysiskt föremål ska stödmottagaren 
vidta andra lämpliga åtgärder för att informera om stödet från Europeiska unionen. Kostnader 
för en skylt är en stödberättigande kostnad. 


