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Beslut

Jezz Moves Oy har ansökt om understöd för ensamföretagare. Villkoren för
understödet är uppfyllda. Understödet betalas in på uppgivet bankkonto.
Enligt 7 § 3 mom. I statsunderstödslangen ska den myndighet som beviljar understöd ingå ett avtal med understödstagaren. Avtalet har uppstått genom att staden
har godkänt ansökan. I ansökan har angetts villkoren för beviljande, användning
och övervakning av understödet. Ansökan med bilagor utgör en del av detta avtal.
I understödet ingår de minimis-stöd på 2000 euro. Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2913 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (Europeiska
unionens officiella tidning L 352, 24.12.2013) kan företag beviljas offentligt stöd i
form av de minimis-stöd till ett belopp av högst 200 000 euro (för företag som utför godstransporter på väg är stödbeloppet högst 100 000 euro) under en period
som utgörs av det innevarande och de två föregående beskattningsåren. Till maximibeloppet av de minimis-stöd räknas utöver de minimis-stöd till understödstagaren också de minimis-stöd som i Finland beviljats andra finländska företag inom
samma koncern eller andra finländska företag som har ett sådan annat förhållande
till det understödsmottagande företaget som avses i artikel 2.2 i kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013.
Understödstagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd
som beviljats av olika instanser (bl.a. ministerier, myndigheter som lyder under
ministerierna, Busniess Finland, Finnvera Abp, kommuner och landskapsförbund)
inte överstiger detta belopp. Understödstagaren är skyldig att meddela kommunen
beloppet av alla de minimis-stöd som understödstagaren och övriga ovan nämnda
närstående företag fått och vid vilken tidpunkt stöden beviljats.
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För kännedom

Mila Segervall
stadsdirektör
Jezz Moves Oy
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