INBJUDAN

Till: myndigheter och offentliga bolag
som tidigare har rapporterat statligt stöd

Näringsdepartementet
Tillväxtanalys

Inbjudan till virtuellt seminarium den 2 december om transparenskrav för
statligt stöd

Sedan 1 juli 2016 gäller nya krav på offentliggörande av information för
åtgärder som utgör statligt stöd. Det gäller individuella stödbeslut där
stödet överstiger 500 000 Euro.
Varje stödgivare som beviljar stöd som träffas av reglerna måste inom sex
månader från varje stödbeslutstillfälle publicera detta på en central webbplats
- https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency. Myndigheten
kontaktar Tillväxtanalys för att få tillgång till webbplatsen. Informationen
blir sedan tillgänglig för allmänheten på
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/SE.
Det innebär att offentliggörande av stöd som omfattas av dessa regler bör bli
aktuellt under slutet av innevarande år.
För att bistå stödgivare att uppfylla dessa krav har Näringsdepartementet
och Tillväxtanalys genomfört två seminarier för att förklara reglerna och
hur webbplatsen fungerar. Nu erbjuder vi ytterligare ett tillfälle att åter få
en genomgång av detta, och möjlighet att ställa frågor om regelverk och
system.
Praktiskt

Seminariet kommer hållas den 2 december kl. 9.00-12.00 via en
videokonferens som Tillväxtanalys är digital värd för. Som deltagare
ansluter man via en streamingtjänst (valfri webbläsare används) enligt
instruktionerna i dokumentet "Delta_i_videomote_streamat.pdf" som
bifogas. I streamingtjänsten finns även en chattfunktion där det går att
ställa frågor eller ge kommentarer.
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Fyra deltagare har möjlighet att ansluta med egen videokonferensutrustning
och därmed även sända ut egen bild och eget ljud. Ange i anmälan om ni
förutser att ni vill interagera och därför har sådana önskemål. Vi
återkommer till de som har sådana önskemål med en inbjudan om att delta
med videokonferensutrustning, dessa ringer upp den adress som anges i
dokumentet "Delta_i_videomote_med_videoutrustning.pdf".
Vi tar gärna frågor via epost inför seminariet. Vi avser även spela in och
tillhandahålla hela seminariet i efterhand på Tillväxtanalys webbplats.
Anmälan: Senast den 25 november till
n.transparens@regeringskansliet.se
Frågor om och inför seminariet skickas till Leida Larkeus eller Stefan
Sagebro på samma epostadress.
Mer inför seminariet

Om du redan nu vet att du ska vara kontaktperson för rapportering av stöd
på din myndighet: kontakta Tillväxtanalys för att få tillgång till webbplatsen
där rapporteringen ska ske. Se www.tillvaxtanalys.se/statsstöd för mer
information.
Översiktligt program för seminariet
1. Repetition av regelverket

o
o
o
o

EU:s regelverk och hur det ska tolkas
Svensk tillämpning
Senaste klargörandena från kommissionen
Frågor och svar

2. Genomgång av webbplatsen

o
o
o
o

Hur man får tillgång
Användarinformation
Vilken information som ska matas in
Frågor och svar

