Nýsköpun - samstarfsverkefni
Aukið styrkhæfi skv. 15 gr. laga nr. 152/2009
Fylgiskjal með skattframtali 2021
Nafn framteljanda

Kennitala

Heimilisfang

Sveitarfélag

Tegund verkefnis

Þróunarverkefni

Stærð fyrirtækis

Lítið

Opinber birting
á rannsóknarverkefni

Niðurstöðum verður dreift með birtingu í vísinda- eða tækniritum, á ráðstefnum, gegnum opin
gagnasöfn eða í gegnum ókeypis eða opinn hugbúnað.

Rannsóknarverkefni

Meðalstórt

Stórt

Skilgreiningar á stærð fyrirtækja er að finna neðst á blaðinu.

Heildarkostnaður alls verkefnisins í kr.

Eigendur samstarfsverkefnis
Hér skal skrá alla samstarfsaðila að nýsköpunarverkefni, en tilgreina útlagðan kostnað og fengna styrki á Greinargerð um skattfrádrátt, RSK 4.21.
Nafn félags/stofnunar

Kennitala (ef félag/stofnun er erlent
skal skrá kennitöluna 999999-9999)

Land

Stærð fyrirtækis
(eða tegund stofnunar)

Aukið styrkhæfi - samstarfsverkefni
Þegar tvö eða fleiri óskyld félög standa að samstarfsverkefni um nýsköpun getur opinber stuðningur orðið hærra hlutfall af
styrkhæfum kostnaði, sbr. töflu. Með opinberum stuðningi er átt við skattfrádrátt og styrki frá opinberum aðilum, samanlagt.

Stærð
fyrirtækis

Styrkhæft - hámark opinbers stuðnings
Rannsóknarverkefni

Þróunarverkefni

Almennt

Aukið

Almennt

Aukið

Lítið

70%

80%

45%

60%

Meðalstórt

60%

75%

35%

50%

Stórt

50%

65%

25%

40%

Skilyrði fyrir auknu styrkhæfi samstarfsverkefnis
Til að nýsköpunarverkefni geti talist samstarfsverkefni þarf það að vera í eigu a.m.k. tveggja óskyldra aðila og uppfylla
eitthvert eftirtalinna skilyrða:
•	Að verkefnið feli í sér samvinnu í það minnsta eins lítils eða eins stórs fyrirtækis, eða samstarf yfir landamæri við
félag í öðru EES landi og að ekkert fyrirtæki fari með meira en 70% af styrkhæfum kostnaði.
•	Að verkefnið feli í sér samstarf við rannsóknarstofnun sem fer með a.m.k. 10% hlut og hefur rétt til að birta
niðurstöður verkefnisins.
•	Að um sé að ræða rannsóknarverkefni þar sem niðurstöður verða birtar með almennum hætti og dreift ókeypis.
(Slík birting eykur styrkhæfi einkaverkefnis á sama hátt.)
•	Að umsækjandi sé stórt fyrirtæki sem vinnur verkefni í samvinnu við að minnsta kosti eitt lítið eða eitt stórt fyrirtæki,
eða að verkefnið sé samstarf yfir landamæri við félag í öðru EES landi.
Sjá nánar í 15. grein laga nr. 152/2009 um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki.

Stærð fyrirtækja
Lítið fyrirtæki er með færri en 50 starfsmenn og árlega veltu undir €10 milljónum
og/eða efnahagsreikning undir €10 milljónum.
Meðalstórt fyrirtæki er með 50-250 starfsmenn og árlega veltu undir €50 milljónum
og/eða efnahagsreikning undir €43 milljónum.
Stórt fyrirtæki er með fleiri en 250 starfsmenn.
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Eignarhluti %

