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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2022:1379) om förvaltning av 
program för vissa EU-fonder 

Utfärdad den 17 november 2022 

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11, 35 och 38 §§ förordningen 
(2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder ska ha följande 
lydelse. 

3 kap. 
11 §    Statligt stöd i form av regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet 
med kapitel I och artikel 13, artikel 14.1–9 och 14.12–16 i förordning (EU) 
nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 10 § och 11 § 1 
förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar. 

Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå 
lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda. 

35 §    Statligt stöd i form av investeringsstöd till små och medelstora 
företag får lämnas i enlighet med förordning (EU) nr 1407/2013, med de 
begränsningar som följer av 24 § första och andra styckena och 26 § 
förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar.  

Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå 
lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda. 

38 §    Statligt stöd i form av regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet 
med kapitel I och artikel 13, artikel 14.1–9 och 14.12–16 i förordning (EU) 
nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 10 § och 11 § 1 
förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar.   

Stödet får endast lämnas för verksamhet som bedöms kunna uppnå 
lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda. 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 

På regeringens vägnar 

PETER KULLGREN 
Maria Wetterling 
(Näringsdepartementet) 
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