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A BIZOTTSÁG .../.../EU RENDELETE
(XXX)
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 108. cikke (4)
bekezdésére,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális
állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i
994/98/EK tanácsi rendeletre1, és különösen a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) és b)
pontjára,
[e rendelet tervezetének kihirdetését követően [HL-hivatkozás],]
[az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően,]
mivel:
(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés)
107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő állami
finanszírozás állami támogatásnak minősül és a Szerződés 108. cikkének (3)
bekezdésének megfelelően be kell jelenteni a Bizottságnak. A Szerződés 109. cikke
szerint azonban a Tanács meghatározhatja azokat a támogatási kategóriákat, amelyek
mentesülnek e bejelentési kötelezettség alól. A Szerződés 108. cikke (4) bekezdésének
megfelelően a Bizottság rendeleteket fogadhat el az állami támogatások említett
kategóriáira vonatkozóan. A Tanács a 994/98/EK rendelet elfogadásával a Szerződés
109. cikkével összhangban úgy határozott, hogy a következő támogatási kategóriák
nem tartoznak a bejelentési kötelezettség hatálya alá: a kis- és középvállalkozásoknak
(kkv-knak) nyújtott támogatás, a kutatás-fejlesztési támogatás, a környezetvédelmi
támogatás, a foglalkoztatási és képzési támogatás, valamint a Bizottság által az egyes
tagállamok esetében a regionális támogatás nyújtására vonatkozóan jóváhagyott
térképnek megfelelő támogatás. Az említettek alapján a Bizottság elfogadta a
Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a belső
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 800/2008 rendeletet (a
továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet)2.

1

HL L 142., 1998.5.14., 1. o.
HL L 214., 2008.8.9., 3. o.
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(2)

Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló közleményével3
a Bizottság az állami támogatási szabályok széles körű felülvizsgálatát
kezdeményezte. E korszerűsítés fő célkitűzései a következők: i) fenntartható,
intelligens és inkluzív fejlődés elérése a versenyképes belső piacon, ugyanakkor
hozzájárulás a közpénzek hatékony felhasználására irányuló tagállami
erőfeszítésekhez, ii) a Bizottság előzetes ellenőrzésének a belső piacot leginkább
befolyásoló ügyekre történő összpontosítása, ugyanakkor a tagállamok közötti
együttműködés erősítése az állami támogatások végrehajtása terén, iii) a szabályok
egyszerűsítése és gyorsabb, jobban tájékozott és megalapozottabb döntések
meghozatala, amelyek egyértelmű gazdasági megfontolásokon, egységes
megközelítésen, valamint egyértelmű kötelezettségeken alapulnak.

(3)

E rendelet a végrehajtási tevékenységek prioritásainak jobb meghatározását, valamint
nagyobb mértékű egyszerűsítést tesz lehetővé; a rendeletet nagyobb átláthatósággal, az
állami támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelés hatékony értékelésével és
ellenőrzésével kell párosítani nemzeti és uniós szinten egyaránt, egyúttal tiszteletben
tartva az arányosság elvét, valamint a Bizottság és a tagállamok intézményi
hatásköreit.

(4)

A Bizottság által a 800/2008/EK rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok
egyrészt lehetővé tették számára, hogy jobban meghatározza azokat a feltételeket,
amelyek alapján egyes támogatási kategóriák összeegyeztethetőnek tekinthetők a belső
piaccal, és kiterjessze csoportmentesség hatályát, másrészt azt is, hogy megerősítse az
átláthatóságot, az ellenőrzést és lehetővé tegye a nagy programok megfelelő – a belső
piaci versenyre gyakorolt hatásukat figyelembe vevő – értékelését.

(5)

E rendelet általános alkalmazási feltételei közös elvek alapján határozhatók meg,
amelyek biztosítják, hogy a támogatás közös érdekű célt szolgál, jól meghatározott
piaci hiányosságot vagy kohéziós szükségletet orvosol, egyértelműen ösztönző hatású,
megfelelő és arányos, teljes átláthatóság mellett nyújtották, ellenőrzési mechanizmus
és rendszeres értékelés tárgya, és nem torzítja a közös érdek szempontjából
elfogadható mértéket meghaladóan a versenyt és a kereskedelmet.

(6)

A Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól
minden olyan támogatást mentesíteni kell, amely megfelel az e rendeletben
meghatározott, az adott támogatási kategóriákra vonatkozó valamennyi, általános és
egyedi követelménynek.

(7)

Az e rendelet hatálya alá nem tartozó, a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése
szerinti állami támogatásokra továbbra is alkalmazni kell a Szerződés 108. cikkének
(3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséget. Ez a rendelet nem érinti a
tagállamok arra vonatkozó lehetőségét, hogy bejelentsék azokat a támogatásokat,
amelyek célja megegyezik az e rendeletben foglalt célokkal.

(8)

Tekintettel a nagy programok lehetséges versenytorzító hatására, e rendelet nem
alkalmazható azon programokra, amelyek esetében a tervezett vagy tényleges éves
kiadás meghaladja a nemzeti GDP-n alapuló küszöbértéket és egy abszolút értéket,
ezeket a programokat ugyanis rendszeres értékelés tárgyává kell tenni.

3

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak, Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése, 2012.5.8.,
COM (2012) 209 final.
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(9)

E rendelet nem alkalmazható a belföldi termékeket az importtermékekkel szemben
előnyben részesítő támogatásokra és az exporttevékenységekre irányuló
támogatásokra. Különösen nem alkalmazható olyan támogatásokra, amelyek más
országokban lévő értékesítési hálózat kialakítását és működtetését finanszírozzák. A
kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új vagy már meglévő termék új
piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadási szolgáltatások
költségeire
vonatkozó
támogatások
általában
nem
minősülhetnek
exporttevékenységekre irányuló támogatásnak.

(10)

E rendelet a gazdaság legtöbb ágazatára alkalmazandó. Alkalmazási körét azonban
bizonyos ágazatokban – tekintettel az ott alkalmazandó különleges szabályokra –
korlátozni kell. A halászat és az akvakultúra ágazatában e rendelet csak a képzési
támogatásra, a kkv-k finanszírozási lehetőségeihez, a kutatás-fejlesztés területén
nyújtott támogatásra, a kkv-knak nyújtott innovációs támogatásra, valamint a
hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak nyújtott
támogatásra alkalmazandó. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelése
vonatkozásában e rendelet csak a képzési támogatásra, a kkv-k finanszírozási
lehetőségeihez, a kutatás-fejlesztés területén nyújtott támogatásra, a kkv-knak nyújtott
innovációs támogatásra, a környezetvédelmi támogatásra, valamint a hátrányos
helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak nyújtott támogatásokra
alkalmazandó, amennyiben e támogatási kategóriák nem tartoznak a [Szerződés 107.
és 108. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK
bizottsági rendelet helyébe lépő] … bizottsági rendelet hatálya alá.

(11)

A képzési támogatás kivételével, amely esetében a [mezőgazdasági
csoportmentességi] bizottsági rendelet különös rendelkezéseket tartalmaz, e rendelet
bizonyos feltételek teljesülése esetén alkalmazható a mezőgazdasági termékek
feldolgozására és forgalmazására. E rendelet alkalmazásában sem egy termék első
értékesítésének előkészítéséhez szükséges gazdálkodói tevékenységek, sem az
elsődleges termelő részéről a viszonteladók vagy feldolgozók részére történő első
értékesítés, illetve annak előkészítésével kapcsolatos tevékenység nem tekinthető
feldolgozásnak vagy forgalmazásnak. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy
ha az Unió jogszabályt alkotott valamely mezőgazdasági ágazat piaca közös
szervezésének létrehozására, a tagállamok kötelesek tartózkodni olyan intézkedések
meghozatalától, amelyek azt sérthetik, vagy amelyek az alól kivételeket hozhatnak
létre. Ezért e rendelet nem alkalmazható olyan támogatásra, amelynek összege a
piacon beszerzett vagy forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre, sem pedig olyan támogatásra, amely az elsődleges termelőkkel való
megosztási kötelezettséghez kapcsolódik.

(12)

Tekintettel a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról
szóló, 2010. december 10-i tanácsi határozatra4, e rendelet nem alkalmazható a
versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatásokra. Az említett
támogatástípustól eltekintve e rendelet a regionális támogatás kivételével alkalmazható
a szénipari ágazatra.

(13)

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az engedélyezett támogatás ne változtassa meg
az általános érdekkel ellentétesen a kereskedelmi feltételeket. Ezért e rendelet

4

HL L 336., 2010.12.21., 24. o.
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alkalmazási köréből ki kell zárni az olyan támogatást, amelynek kedvezményezettjével
szemben valamely korábbi támogatás visszafizetésére kötelező bizottsági határozat
van érvényben, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánította.
(14)

A nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatást ki kell zárni e rendelet
hatálya alól, mivel ez utóbbit a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez
és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás5 szerint
kell vizsgálni, az iránymutatás kijátszásának megakadályozása érdekében. A
jogbiztonság biztosítása érdekében egyértelmű kritériumokat kell felállítani, amelyek
értelmében nem szükséges egy vállalkozás helyzetének valamennyi sajátosságát
értékelni annak megállapításához, hogy a vállalkozás e rendelet értelmében nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak minősül-e.

(15)

Az állami támogatások végrehajtása nagy mértékben függ a tagállamok
együttműködésétől. A tagállamoknak ezért az e rendelet betartásához szükséges összes
intézkedést meg kell tenniük, a csoportmentesség hatálya alá tartozó programok
keretében nyújtott egyedi támogatások tekintetében is.

(16)

A Bizottságnak a bejelentést követően meg kell vizsgálnia az egyedileg vagy
halmozottan nyújtott, nagyobb összegű támogatásokat, mivel ezek esetében nagyobb a
verseny torzulásának a kockázata. Ezért a határértékeket az e rendelet hatálya alá
tartozó támogatás minden egyes kategóriája esetében olyan szinten kell meghatározni,
amely figyelembe veszi az érintett támogatási kategóriát és annak a versenyre
gyakorolt valószínű hatását. Az említett határértékeket meghaladó összegű
támogatásokra továbbra is vonatkozik a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése
szerinti bejelentési kötelezettség.

(17)

Az átláthatóság, az egyenlő bánásmód és a hatékony ellenőrzés érdekében e rendelet
csak azon támogatásokra alkalmazható, amelyek esetében a bruttó támogatási
egyenérték kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható („átlátható
támogatások”). Bizonyos támogatási eszközök, mint például a kölcsönök,
kezességvállalások, adóintézkedések, kockázatfinanszírozási intézkedések és
különösen a visszafizetendő előlegek tekintetében e rendeletnek meg kell határoznia,
hogy az említett eszközök milyen feltételek mellett tekinthetők átláthatónak. A
kezességvállalásból álló támogatás akkor tekinthető átláthatónak, ha a bruttó
támogatási egyenérték kiszámítása a vállalkozástípusok esetében meghatározott
mentesülési díj alapján történt. Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a
kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló
bizottsági közlemény6 például a kis- és középvállalkozások esetében olyan éves
támogatásszinteket állapít meg, amelyeket meghaladóan az állami kezességvállalás
nem tekinthető támogatásnak.

(18)

Annak biztosítása érdekében, hogy a támogatásra szükség legyen
hasson további tevékenységek vagy projektek beindítására, e
alkalmazható olyan tevékenységekhez nyújtott támogatásra,
kedvezményezett a piaci feltételek szerint támogatás nélkül is
Valamely támogatás kizárólag akkor mentesül e rendelet értelmében,

5

A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami
támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 244., 2004.10.1., 2. o.) és az annak alkalmazását
meghosszabbító bizottsági közlemény (HL C 296., 2012.10.2., 3. o.).
HL C 155., 2008.6.20., 10. o.
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ha a támogatott
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projekttel kapcsolatos munka vagy tevékenység azután kezdődik meg, miután a
kedvezményezett benyújtotta a támogatásra irányuló írásbeli kérelmét.

HU

(19)

AZ ÖSZTÖNZŐ HATÁSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉG
NAGYVÁLLALKOZÁSOK ESETÉBEN: Bármely, e rendelet alkalmazásában
nagyvállalkozásnak minősülő kedvezményezettnek nyújtott támogatást illetően a
tagállamnak a kkv-kra vonatkozó feltételek mellett azt is ellenőriznie kell, hogy a
kedvezményezett belső dokumentumban elemezte a támogatott projekt vagy
tevékenység támogatás melletti és támogatás nélküli életképességét. A tagállamnak
ellenőriznie kell, hogy ez a belső dokumentum alátámasztja-e a projekt/tevékenység
hatókörének vagy méretének lényeges kibővülését, a kedvezményezett által a
támogatott projektre/tevékenységre fordított teljes összeg lényeges növekedését, vagy
az érintett projekt/tevékenység megvalósítási ütemének lényeges növekedését. A
regionális támogatás ösztönző hatása akkor is megállapítható, ha az érintett támogatott
térségben a támogatás hiányában nem került volna sor a beruházási projekt
végrehajtására.

(20)

A nagyvállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatások ösztönző hatását sokszor nehéz
megállapítani, ezért az ilyen típusú támogatást ki kell zárni e rendelet alkalmazási
köréből. A Bizottság az érintett támogatás bejelentésével összefüggésben az
alkalmazandó iránymutatásokban, keretszabályokban vagy más közösségi
eszközökben megállapított feltételek alapján vizsgálja az ilyen típusú támogatás
ösztönző hatásának meglétét. AZ AD HOC TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ
KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉG NAGYVÁLLALKOZÁSOK ESETÉBEN: A
nagyvállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás azon feltétel mellett tartozik e
rendelet alkalmazási körébe, amennyiben a tagállam ellenőrizte, hogy a
kedvezményezett által készített dokumentáció alátámasztja a projekt, illetve a
tevékenység méretének, hatókörének vagy összegének növekedését.

(21)

Az adóintézkedés formájában megvalósuló automatikus támogatási programokat
továbbra is az ösztönző hatásra vonatkozó, külön feltételtől kell függővé tenni,
figyelembe véve azt a tényt, hogy az ilyen programokhoz tartozó támogatást egyéb
támogatási kategóriáktól eltérő eljárások keretében nyújtják. E külön feltétel szerint az
említett programokat a támogatott projekttel kapcsolatos munka vagy tevékenység
megkezdése előtt kell elfogadni. E feltétel azonban adóintézkedés formájában
megvalósuló módosított támogatási programok esetében nem alkalmazható,
amennyiben a tevékenységre korábbi adóintézkedés formájában megvalósuló
támogatási programnak vonatkoztak. E programok ösztönző hatásának értékelésekor
az az időpont a meghatározó, amikor az adóintézkedést az eredeti adóintézkedés
formájában megvalósuló támogatási program keretében – amelyet aztán a módosított
támogatási program váltott fel – először meghatározták.

(22)

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott
támogatás és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás, a kkv-k finanszírozási
lehetőségeihez nyújtott támogatás, valamint a környezetiadó-kedvezmények
formájában nyújtott támogatás esetében az ösztönző hatás fennállása feltételezhető,
amennyiben az e rendeletben e támogatáskategóriák tekintetében meghatározott külön
feltételek teljesülnek.

(23)

Annak biztosítása érdekében, hogy a támogatás arányos legyen és a szükséges
összegre korlátozódjon, a támogatás maximális összegét lehetőség szerint az

7

HU

elszámolható költségekhez viszonyított támogatási intenzitásban kifejezve kell
meghatározni. Amennyiben a maximális támogatási intenzitást nem lehet
meghatározni, mivel az elszámolható költségek nem azonosíthatók, vagy annak
érdekében, hogy a kis összegek esetében egyszerűbb eszközöket lehessen biztosítani, a
támogatási intézkedések arányossága céljából nominális értékben meghatározott,
maximális támogatási összegeket kell megadni. A támogatási intenzitást és a
támogatások maximális összegét – a Bizottság tapasztalatait figyelembe véve – olyan
szinten kell meghatározni, amely a támogatott ágazatban a lehető legkisebbre
csökkenti a verseny torzulását, ugyanakkor megfelelően orvosolja a piaci
hiányosságot, illetve az érintett kohéziós problémát. A regionális beruházási támogatás
esetében a támogatási intenzitásnak meg kell felelnie a regionális támogatási térképek
szerint megengedett támogatási intenzitásnak.

HU

(24)

A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók
vagy egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. A több részletben kifizetett
támogatást az odaítélés időpontjában alkalmazandó értékre kell diszkontálni. Az
elszámolható költségeket szintén az odaítélés időpontjában alkalmazandó értékre kell
diszkontálni. A diszkontáláshoz és a vissza nem térítendő támogatás formájában
nyújtott támogatás összegének kiszámításához használt kamatlábként a támogatás
odaítélésekor alkalmazandó referencia-kamatlábat kell rögzíteni a referencia-kamatláb
és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló bizottsági
közleményben7 foglaltak szerint. Az elszámolható költségek azonosítását világos,
konkrét és naprakész igazoló okmányokkal kell alátámasztani. Adókedvezmények
formájában nyújtott támogatások esetén a támogatás részleteit az adókedvezmények
érvényesülésének különböző időpontjaiban alkalmazandó referencia-kamatláb alapján
kell diszkontálni. A visszafizetendő előlegek formájában nyújtott támogatás igénybe
vételét népszerűsíteni kell, mivel e kockázatmegosztási eszközök jelentős mértékben
hozzájárulnak a támogatás ösztönző hatásának fokozásához. Ezért indokolt
megállapítani, hogy a visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatás esetében
az e rendeletben meghatározott alkalmazandó támogatási intenzitás növelhető, kivéve
a regionális támogatás esetében (mivel ez utóbbi csak akkor mentesíthető, ha megfelel
a jóváhagyott térképeknek).

(25)

A jövőbeli adókra vonatkozó adókedvezmények esetében előfordulhat, hogy az
alkalmazandó referencia-kamatláb és a támogatási részlet összege előre nem ismert.
Ez esetben a tagállamnak az alkalmazandó támogatási intenzitást figyelembe vevő
felső korlátot kell meghatároznia a támogatás diszkontált értékére. Ezt követően,
amikor egy adott időpontban a támogatási részlet összege ismertté válik, a
leszámítolást az akkor alkalmazandó referencia-kamatláb alapján hajthatják végre. A
támogatás egyes részleteinek diszkontált összegét le kell vonni a rögzített felső korlát
összegéből. („felső határ”)

(26)

Annak megállapítása érdekében, hogy az e rendeletben meghatározott egyedi
bejelentési határértékeket és a maximális támogatási intenzitásokat betartják-e, a
támogatott tevékenyéghez vagy projekthez nyújtott állami támogatás teljes összegét
kell figyelembe venni – a támogatás finanszírozási módjától függetlenül. A Bizottság
által központilag kezelt uniós források engedélyezése során az állami támogatás teljes
összegének átfogó értékelését a Bizottság végzi és biztosítja, hogy az megfeleljen az
állami támogatási szabályoknak – ebből kifolyólag azt az uniós finanszírozást, amely
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közvetlenül vagy közvetve nem a tagállam ellenőrzése alá tartozik és nem minősül
állami támogatásnak, nem kell figyelembe venni annak megállapításához, hogy a
bejelentési határértékeket és a maximális támogatási intenzitásokat betartják-e.

HU

(27)

Ezen túlmenően e rendeletnek meg kell határoznia azokat a körülményeket, amelyek
esetén a különböző támogatási kategóriák halmozódhatnak. Az e rendelet értelmében
mentesített támogatás halmozható az e rendelet értelmében mentesített vagy a
Bizottság által jóváhagyott bármely összeegyeztethető támogatással, amennyiben az
adott intézkedések különböző azonosítható elszámolható költségekre vonatkoznak.
Amennyiben különböző támogatási források ugyanazokhoz a részben vagy egészében
megegyező, azonosítható elszámolható költségekhez kapcsolódnak, a halmozódás az e
rendelet alapján alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitásig vagy támogatási
összegig engedélyezhető. A rendeletnek különös szabályokat is meg kell határoznia a
támogatási intézkedéseknek az azonosítható és nem azonosítható elszámolható
költségekkel, a csekély összegű támogatással és a megváltozott munkaképességű
munkavállalóknak nyújtott támogatással történő halmozása tekintetében.

(28)

Mivel a Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének értelmében nyújtott állami támogatás
alapvetően nem megengedett, fontos, hogy valamennyi fél lehetőséget kapjon annak
ellenőrzésére, hogy egy támogatást az alkalmazandó szabályoknak megfelelően
nyújtanak-e. Az állami támogatások átláthatósága ezért elengedhetetlen a
Szerződésben foglalt szabályok megfelelő alkalmazásához, továbbá az előírásoknak
való nagyobb mértékű megfeleléshez, nagyobb fokú elszámoltathatósághoz, szakértői
értékeléshez és végül hatékonyabb közkiadásokhoz vezet. Az átláthatóság biztosítása
érdekében e rendeletnek elő kell írnia, hogy valamennyi tagállam egyetlen állami
támogatási honlapot hozzon létre. E honlapnak önálló információkat vagy különböző
honlapokról lekért információkat (portál) kell szolgáltatnia. A honlapon a
tagállamoknak összefoglaló adatokat kell közzétenniük az e rendelet alapján
mentesített minden egyes támogatási intézkedésről (szabványos formátumban), közzé
kell tenniük a támogatási intézkedések teljes szövegét és az egyedi támogatások
odaítélésére vonatkozó információkat. E kötelezettségnek kell képeznie az egyedi
támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének egyik feltételét. Valamennyi
tagállam állami támogatási honlapjának linkjét közzé kell tenni a Bizottság honlapján.
A 994/98/EK rendelet 3. cikkének megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzé kell tenni az e rendelet alapján mentesített minden egyes támogatási intézkedés
összefoglaló adatait.

(29)

Annak érdekében, hogy a 994/98/EK rendelettel összhangban biztosítani lehessen a
támogatási intézkedések hatékony nyomon követését, a tagállamok számára
jelentéstételi követelményeket kell megállapítani az e rendelet alapján eddig
mentesített támogatási intézkedések, valamint e rendelet alkalmazása tekintetében.
Annak érdekében, hogy a Bizottság jobban nyomon követhesse a támogatások
halmozódó hatásait, a tagállamoknak jelentést kell tenniük a bizonyos támogatási
összeget meghaladó egyedi támogatásokról. Ezen túlmenően indokolt megállapítani az
e rendelettel mentesített támogatások tagállami nyilvántartására vonatkozó
szabályokat is, a 659/1999/EK rendelet8 15. cikkében meghatározott jogvesztő
határidőre tekintettel.

(30)

Annak érdekében, hogy biztosítsák az e rendelet I. fejezetében meghatározott, az
általános megfelelésre, valamint a II. fejezetben meghatározott, az eljárási
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követelményekre vonatkozó rendelkezdések hatékonyságát, a Bizottságnak
lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a jövőbeli támogatási intézkedések tekintetében
visszavonja a csoportmentesség kedvezményét, amennyiben az intézkedések nem
felelnek meg az említett fejezetekben foglalt követelményeknek. A csoportmentességi
kedvezmény visszavonását a Bizottság bizonyos kedvezményezetteknek nyújtott,
illetve bizonyos hatóságok által nyújtott intézkedésekre korlátozhatja. Amennyiben a
támogatás nem teljesíti az I. fejezetben meghatározott általános megfelelési
feltételeket, a támogatás nem tartozik e rendelet hatálya alá és következésképpen
jogellenes támogatásnak minősül, amelyet a Bizottság a 659/1999/EK rendeletben
rögzített eljárás keretében vizsgál meg. Amennyiben a támogatás nem felel meg a II.
fejezetben meghatározott követelményeknek, a jövőbeli támogatási intézkedések
tekintetében a csoportmentesség kedvezményének visszavonása nem befolyásolja azt,
hogy a múltbeli támogatásokra csoportmentesség volt érvényben.

HU

(31)

Azon különbségek felszámolása érdekében, amelyek a verseny torzulásához
vezethetnek, és a kkv-kkal kapcsolatos különböző uniós és nemzeti kezdeményezések
összehangolásának megkönnyítése céljából, valamint az átlátható adminisztráció és a
jogbiztonság követelményére tekintettel az e rendelet alkalmazása szempontjából a
kkv fogalommeghatározásának a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról
szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlásban9 szereplő
fogalommeghatározáson kell alapulnia.

(32)

A hátrányos helyzetű régiók problémáira összpontosítva a regionális támogatás a
tagállamok és az Unió egészének gazdasági, társadalmi és területi kohézióját mozdítja
elő. A regionális támogatás célja, hogy a beruházások és a munkahelyteremtés
támogatásán keresztül fenntartható módon segítse elő a leghátrányosabb helyzetű
területek fejlődését. A Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt
feltételeknek megfelelő támogatott területeken regionális támogatás nyújtható új
létesítmények létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, valamely létesítmény
termelésének további diverzifikációjához, vagy valamely meglévő létesítmény teljes
termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához. Mivel a regionális hátrányok
kevésbé sújtják a nagyvállalkozásokat, mint a kkv-kat, a Szerződés 107. cikke (3)
bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő területeken történő
beruházások esetében a nagyvállalatoknak nyújtott regionális támogatás csak új
tevékenység végzésére irányuló induló beruházás (zöldmezős beruházáshoz, illetve
meglévő létesítmények új termékekkel történő diverzifikációjához nyújtott támogatás)
esetében mentesíthető a bejelentési kötelezettség alól.

(33)

Amennyiben a regionális támogatási program a gazdaság bizonyos ágazataira irányul,
előfordulhat, hogy a program célkitűzése és valószínű hatásai nem horizontálisak,
hanem ágazatiak lesznek. Ezért az ágazati programok nem mentesíthetők a bejelentési
kötelezettség alól. A Bizottság azonban a bejelentést követően az alkalmazandó
iránymutatások, illetve keretszabályok fényében megvizsgálhatja lehetséges pozitív
hatásaikat. Ez különösen a szénipari, hajógyártási és közlekedési, valamint a repülőtéri
infrastruktúra ágazat gazdasági tevékenységeire irányuló regionális támogatási
programokra vonatkozik. Bizonyos ágazatok – mint például az acélipari és a
szintetikusszál-ipari ágazat – sajátos jellemzőire tekintettel azonban a Bizottság úgy
véli, hogy a pozitív kohéziós hatás nem ellensúlyozza ezen ágazatokban a regionális
támogatás negatív hatását, ezért ezekben az ágazatokban nem nyújtható regionális
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támogatás. A turizmus azonban fontos szerepet játszik a nemzetgazdaságokban, és
általában igen pozitív hatást gyakorol a regionális fejlődésre. Ezért a turisztikai
tevékenységekre irányuló regionális támogatási programokat mentesíteni kell a
bejelentési kötelezettség alól.

HU

(34)

A támogatott területeken a megújuló energiaforrásból előállított energiába, a kapcsolt
energiatermelésbe, a hatékony távfűtésbe és távhűtésbe történő beruházásokra irányuló
támogatások az e rendelet környezetvédelemre vonatkozó szakaszában meghatározott
feltételek mellett engedélyezhetők; a környezetvédelmi feltételek alkalmazásának a
belső energiapiacon a lehető legkisebbre kell csökkentenie a támogatások jelentős
versenytorzító hatását és biztosítania kell a költséghatékonyságra való fokozott
összpontosítást. Tekintettel az esetleges nagy mértékű, a belső energiapiacon
megnyilvánuló versenytorzító hatásukra, a nem megújuló energiaforrásokból származó
villamosenergia-termelés és az energiaipari infrastruktúrák nem mentesíthetők a
Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.

(35)

A regionális fejlesztési stratégiák fontosságára való tekintettel az operatív programok
keretén kívüli beruházásokat az érintett területek regionális fejlesztési stratégiájához
való hozzájárulásuk függvényében kell kiválasztani. E célra a tagállamok múltbeli
állami támogatási programok értékeléseit, a támogató hatóságok által végzett
hatásvizsgálatokat, illetve szakértői véleményeket vehetnek figyelembe. A
célkitűzéseket világosan meg kell határozni annak érdekében, hogy a támogatási
programok hozzájáruljanak a regionális fejlesztési stratégiák célkitűzéseinek
teljesítéséhez. A támogatást nyújtó hatóság számára pontrendszer segítségével kell
lehetővé tenni, hogy a célkitűzéseknek megfelelően rangsorolja és válassza ki a
beruházásokat.

(36)

Annak érdekében, hogy a beruházás tőketényezője ne részesüljön előnyben a
munkaerő-tényezővel szemben, lehetővé kell tenni, hogy a regionális beruházási
támogatás mértékének megállapítása vagy a beruházás költségein, vagy a közvetlenül
a beruházási projekt által létrehozott új munkahelyek bérköltségein alapuljon.

(37)

A bejelentés alól nem mentesülhet az olyan kedvezményezettnek nyújtott regionális
beruházási támogatás, aki a támogatás kérelmezését megelőző két évben ugyanolyan
vagy hasonló termelési tevékenységet szüntetett meg az EGT valamely másik
területén, vagy aki konkrétan tervezi, hogy a beruházás befejezését követő legfeljebb
kétéves időszakban ilyen tevékenységet szüntet meg.

(38)

A Bizottság elegendő tapasztalatot szerzett a Szerződés 107. cikke (3) bekezdése a) és
c) pontjának a legkülső régiókban vagy a ritkán lakott területeken előállított áruk
szállítási költségei, valamint a legkülső régiókban letelepedett kedvezményezetteknél
felmerülő (a szállítási költségeken kívüli) kiegészítő termelési és működési költségek
ellentételezésére nyújtott regionális működési támogatás vonatkozásában történő
alkalmazása terén. A legkülső régiókban felmerülő kiegészítő költségek
ellentételezésére nyújtott támogatás csak abban az esetben lehet összeegyeztethető a
belső piaccal és mentesíthető a Szerződés 108. cikke (3) bekezdésében foglalt
bejelentési kötelezettség alól, ha a támogatás nem haladja meg az érintett legkülső
régióban működő vállalkozás által termelt jövedelem bizonyos hányadát. A
környezetre gyakorolt hatás és a széndioxid-kibocsátás minimalizálása érdekében a
támogatást azon szállítási mód alapján kell kiszámítani, amely a környezet
szempontjából
a
legalacsonyabb
külső
költségeket
eredményezi,
az
energiafelhasználást is beleértve.
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(39)

Az Európa 2020 stratégia prioritásainak megfelelően a zöld technológiákhoz, a
kutatás-fejlesztéshez és innovációhoz, az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra
való átálláshoz kapcsolódó beruházások a kevésbé fejlett régiókban regionális
többlettámogatás révén magasabb támogatási összegeket kaphatnak. Az ilyen típusú
induló beruházások támogatása az e rendelet különböző szakaszaiban rögzített
feltételek mellett megengedett, kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik.

(40)

A kis- és középvállalkozások döntő szerepet játszanak a munkahelyteremtésben, és
általánosabb értelemben a társadalmi stabilitás fontos tényezőjeként és gazdasági
hajtóerőként működnek. Fejlődésüket azonban korlátozhatja a piac nem megfelelő
működése, aminek folytán a kkv-k tipikus hátrányokat szenvednek. Gyakran nehezen
jutnak tőkéhez vagy kölcsönhöz egyes pénzpiacok kockázatkerülő jellegéből és abból
adódóan, hogy esetleg csak korlátozott biztosítékokat tudnak nyújtani. Szűkös
forrásaik következtében csak korlátozott mértékben férnek hozzá az információkhoz,
különösen az új technológiákra és a potenciális piacokra vonatkozó információkhoz. A
kkv-k gazdasági tevékenysége fejlesztésének elősegítése érdekében ezért e rendeletnek
bizonyos támogatási kategóriákat mentesítenie kell abban az esetben, ha azokat kkv-k
részére nyújtják.

(41)

A kis- és középvállalkozásokat sújtó sajátos hátrányokra és a kkv-k közötti
különbségekre való tekintettel eltérő alap támogatási intenzitás és eltérő
többlettámogatás határozható meg.

(42)

A kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását
célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alkalmazása során szerzett
tapasztalatok azt mutatják, hogy az Unióban számos egyedi kockázatitőke-piaci
hiányosság tapasztalható a beruházás bizonyos fajtáinak tekintetében a vállalkozások
fejlődésének egyes szakaszaiban. Ezek a piaci hiányosságok a kockázati tőke
kínálatának és keresletének nem megfelelő összehangolásából származnak. Ennek
következtében a piacon rendelkezésre álló kockázati tőke túlságosan korlátozottá
válik, és a vállalkozások annak ellenére nem jutnak pénzeszközökhöz, hogy értékes
üzleti modellel és növekedési kilátásokkal rendelkeznek. A kockázatitőke-piacok
hiányosságának, amely különösen a kkv-k tőkéhez való hozzáférésére van kedvezőtlen
hatással, és amely igazolhatja az állami beavatkozást, fő forrása a hiányos vagy
aszimmetrikus információ. Mindez nemcsak a kockázati tőke nyújtását befolyásolja,
hanem bizonyos kkv-k esetében az idegen tőkével történő finanszírozáshoz jutást is
gátolja. Következésképpen bizonyos feltételek mellett mentesíteni kell a bejelentési
követelmény alól azokat a kockázatfinanszírozási intézkedéseket, amelyek magántőkét
vonzanak a finanszírozási hiány által érintett, tőzsdén nem jegyzett kkv-kba, és
biztosítják a nyereségorientált befektetési döntéseket és a pénzügyi közvetítők
kereskedelmi alapkezelését.

(43)

Bizonyos feltételek mellett összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal, és
mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól a kkv-knak biztosított, induló
vállalkozásoknak nyújtott támogatást, a kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési
platformoknak nyújtott támogatást, valamint az olyan kkv-k felkutatási költségeihez
kapcsolódó támogatást, amelyek még nem hajtották végre az első kereskedelmi
értékesítésüket, vagy az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint öt
éve működnek a piacon.

(44)

Az európai területi együttműködés projektjeiben részt vevő kkv-k gyakran
nehézséggel néznek szembe azon többletköltségek finanszírozása kapcsán, amelyek a
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különböző régiókban és tagállamokban található partnerekkel való együttműködéshez
kapcsolódnak. Az Unió kohéziós politikája keretében az európai területi
együttműködés fontosságára való tekintettel a [COM(2011)611 ERFA/európai területi
együttműködés] bizottsági rendelet hatálya alá tartozó projektekben való részvétel
során felmerülő együttműködési költségekhez nyújtott támogatást mentesíteni kell a
bejelentési kötelezettség alól.
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(45)

A kutatás-fejlesztés és az innováció előmozdítása fontos közös érdekű célkitűzés. A
kkv-k részére nyújtott kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás elősegítheti a
fenntartható gazdasági növekedést, a versenyképesség fokozását és a foglalkoztatás
növekedését. A 800/2008/EK rendelet és a kkv-k részére nyújtott kutatás-fejlesztési és
innovációs állami támogatások közösségi keretrendszerének alkalmazása során
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a piaci hiányosságok megakadályozhatják,
hogy a piac elérje optimális teljesítményét, és problémákhoz vezethetnek. A nem
hatékony működés általában összefügg az externáliákkal, a közjavak/tudás
átszivárgásával, a hiányos vagy aszimmetrikus információkkal, valamint a
koordinációs és hálózati hiányosságokkal.

(46)

A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás különleges fontossággal bír a kkv-k
számára, amelyek nehézségekkel szembesülhetnek az új technológiai fejlesztések, a
tudástranszfer vagy a magasan képzett munkaerő területén. A kkv-knak a kutatásfejlesztési és innovációs projektekhez nyújtott támogatás, a megvalósíthatósági
tanulmányokhoz nyújtott támogatás, valamint az innovációs támogatás – beleértve a
kkv-k ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos költségeinek fedezésére nyújtott támogatást –
orvosolhatja ezeket a problémákat, ezért bizonyos feltételek mellett mentesíteni kell a
bejelentési kötelezettség alól.

(47)

Ami a kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatást illeti, a kutatási projekt
támogatott részének teljes mértékben az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy
kísérleti fejlesztés kategóriájába kell tartoznia. Amikor egy projekt több feladatot
foglal magában, az egyes feladatokat aszerint kell minősíteni, hogy az alapkutatás, az
alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés kategóriába tartoznak-e, vagy nem
tartoznak e kategóriák egyikébe sem. Ennek a minősítésnek nem kell feltétlenül
időrend szerint történnie, amely az időben szakaszosan halad az alapkutatástól a
piachoz közelebb álló tevékenységek felé. Ennek megfelelően a projekt keretében egy
későbbi időpontban elvégzett feladat is alkalmazott kutatásnak minősíthető. Ehhez
hasonlóan egy korábbi időpontban végzett tevékenység is minősülhet kísérleti
fejlesztésnek. A projekt támogatott része magában foglalhatja a kutatási tevékenységet
előkészítő megvalósíthatósági tanulmányokat is.

(48)

Az úttörő jellegű kutatáshoz és innovációhoz egyre nagyobb szükség van kiváló
minőségű kutatási infrastruktúrákra, mivel ezek vonzzák a globális tehetséget, és
elengedhetetlenek az információs és kommunikációs technológiák és a
kulcsfontosságú alaptechnológiák szempontjából. A közszférához tartozó kutatási
infrastruktúráknak továbbra is együtt kell működniük az alkalmazott kutatással. A
közfinanszírozású kutatási infrastruktúrákhoz átlátható és megkülönböztetésmentes
módon, piaci feltételek mellett kell hozzáférést biztosítani. Amennyiben ez utóbbi
feltételek nem teljesülnek, a támogatási intézkedés nem mentesíthető a bejelentési
kötelezettség alól. Egy adott kutatási infrastruktúrát több fél is birtokolhat,
működtethet és használhat, és a közszervek és vállalkozások közösen is használhatják
az infrastruktúrát.
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(49)

A kutatási infrastruktúrák gazdasági és nem gazdasági tevékenységeket is
végrehajtanak. Annak elkerülése érdekében, hogy az állami támogatás jogtalanul
gazdasági tevékenységeket támogasson a nem gazdasági tevékenységeknek nyújtott
közfinanszírozás útján, egyértelműen el kell különíteni a gazdasági és a nem gazdasági
tevékenységek költségeit és finanszírozását. Amennyiben egy infrastruktúrát
gazdasági és nem gazdasági tevékenységekre egyaránt használnak, az állami
támogatás kizárólag annyiban tartozik az állami támogatási szabályok hatálya alá,
amennyiben az a gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó költségekre vonatkozik.
Amennyiben az infrastruktúrát szinte kizárólag nem gazdasági tevékenységre
használják, előfordulhat, hogy a támogatás egyáltalán nem tartozik az állami
támogatási szabályok hatálya alá, még akkor sem, ha az infrastruktúrát kizárólag
kiegészítő gazdasági tevékenységre használják, amely pl. közvetlenül kapcsolódik és
szükséges az infrastruktúra működtetéséhez, illetve szervesen kapcsolódik annak fő,
nem gazdasági használatához, és amelynek alkalmazási köre korlátozott.

(50)

A képzés ösztönzése, valamint a hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű
munkavállalók felvételének/foglalkoztatásának elősegítése az Unió és tagállamai
gazdasági és szociális politikáinak egyik központi célkitűzése.

(51)

A képzés rendszerint pozitív externáliákkal jár a társadalom egészére nézve, mivel
növeli a szakmunkások számát, akiket más vállalkozások is felvehetnek, javítja az
uniós ipar versenyképességét, és fontos szerepet játszik az Unió foglalkoztatási
stratégiájában. E támogatás ezért bizonyos feltételek mellett mentesíthető a bejelentési
kötelezettség alól. Tekintettel azokra a sajátos hátrányokra, amelyekkel a kkv-k
szembesülnek, valamint arra, hogy a képzésbe történő befektetés esetén
viszonylagosan magasabb költségekkel kell számolniuk, a kkv-k esetében az e
rendelet által mentesített támogatási intenzitásokat növelni kell. Továbbá az e rendelet
által mentesített támogatások intenzitását növelni kell, ha a képzést megváltozott
munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak biztosítják. A tengeri
szállítási ágazatban a képzés jellemzői egyedi megközelítést indokolnak az ágazat
tekintetében.

(52)

A megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalók egyes
csoportjai még mindig rendkívüli nehézségekkel szembesülnek a munkaerőpiacra
történő belépés, valamint a munkaerőpiacon maradás tekintetében. Ezért indokolt,
hogy a hatóságok olyan intézkedéseket alkalmazzanak, amelyek ösztönzőleg hatnak a
vállalkozásokra az említett munkavállalói csoportok, különösen a fiatalok
foglalkoztatási szintjének emelése tekintetében. A foglalkoztatási költségek a
vállalkozás szokásos működési költségeinek részét képezik. Ezért különösen fontos,
hogy a megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtott támogatás pozitív hatást gyakoroljon az említett
munkavállalók foglalkoztatási szintjére és ne csupán lehetővé tegye azon költségek
csökkentését a vállalkozások számára, amelyeket egyébként viselniük kellene.
Következésképpen az ilyen támogatást akkor lehet mentesíteni az előzetes bejelentési
kötelezettség alól, ha valószínűsíthető, hogy segíti e munkavállalói csoportok
munkaerőpiacra történő újbóli bekerülését, illetve a munkaerőpiacon maradását.

(53)

Az erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaságot célzó
fenntartható növekedés az Európa 2020 növekedési stratégia fő elemeinek egyike. A
fenntartható növekedés többek között a környezet magas szintű védelmén és a
környezetminőség javításán alapul. A környezetvédelem területe piaci
hiányosságokkal szembesül, amelyek eredményeképpen szokásos piaci feltételek
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mellett a vállalkozások nem feltétlenül kapnak ösztönzést az általuk okozott
szennyezés csökkentésére, mivel e csökkentés növelheti a költségeiket anélkül, hogy
megfelelő előnyökkel járna.
(54)

A Bizottság által a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi
iránymutatás alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján több támogatási
intézkedés mentesíthető a bejelentési kötelezettség alól. A mentesített intézkedések az
erőforrás-hatékonyság, az éghajlatváltozás és a környezetvédelmi hasznú energiaügyi
intézkedések területére terjednek ki.

(55)

Mindenekelőtt az energiatakarékosságra és energiahatékonyságra, a kapcsolt
energiatermelésre és a távfűtésre vonatkozó intézkedések célja az erőforráshatékonyság javítása. Azon intézkedések, amelyek a vállalkozásokat az uniós
szabványok által előírtnál magasabb szintű környezetvédelem megvalósítására
ösztönzik, az erőforrás-hatékonyságot és globálisan a környezet javát szolgálják, míg a
szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott támogatás – amely abban az
esetben lehet indokolt, ha a szennyezőt nem lehet azonosítani – , kifejezetten a
környezeti károk orvoslására irányul. E tekintetben hivatkozni kell többek között a
2006/21/EK irányelvvel10 és a 2009/31/EK irányelvvel11 módosított, a környezeti
károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004.
április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre12.

(56)

A megújuló energiaforrásokra vonatkozó uniós célkitűzések elérése érdekében és
amilyen mértékben azt az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének szabályozási
keretét kiegészítő támogatás szükségessé teszi, e rendelet lehetőséget teremt arra, hogy
egy támogatást technológiai szempontból semleges, versenyeztetéses ajánlattételi
eljárás alapján ítéljenek oda, amely más tagállamok ajánlattevői számára is nyitott.
Egy ilyen eljárás hozzájárulhat ahhoz, hogy az Unió költséghatékony módon, a belső
piaci torzulásokat korlátozva érhesse el célkitűzéseit. E tekintetben a Bizottság arra
ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyenek részt a 2009/28/EK irányelvben előírt
együttműködési mechanizmusokban, mivel a támogatott energia beszámít a nemzeti
célkitűzéseikbe.

(57)

A villamosenergia-túltermelés negatív árakat eredményez. Ez kedvező időjárási
feltétekre is visszavezethető. A megújuló energia termelői addig folytathatják a
termelést, amíg az ár a támogatás értéke alá nem csökken. Ez a helyzet egyrészről arra
kényszerítheti a termelőket, hogy beszüntessék a termelést vagy fizessenek a
termelésért. Másrészről egyes termelőket arra ösztönözhet, hogy igényoldali
válaszintézkedéseket tegyenek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy
rugalmasabban reagálhassanak a csökkenő villamosenergia-árakra.

(58)

A megújuló energia támogatása során biztosítani kell az alkalmazandó
fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést. A biomassza előállításához nyújtott
környezetvédelmi beruházási támogatás csak annyiban mentesíthető, amennyiben a
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Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 2006/21/EK irányelve az ásványinyersanyagkitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról, HL L 102.,
2006.4.11., 15. o.
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/31/EK irányelve a szén-dioxid geológiai
tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a
2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet
módosításáról, HL L 140., 2009.6.5., 114. o.
HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
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támogatott beruházásokat kizárólag fenntartható biomassza felhasználására veszik
igénybe, amint a fenntarthatósági kritériumokat elfogadásra kerültek.
(59)

A 2003/96/EK irányelv13 hatálya alá tartozó, a környezetvédelmet elősegítő
adókedvezmény formájában nyújtott támogatás közvetett módon válhat a környezet
javára; a támogatást tízéves időszakra kell korlátozni. Ezen időszakot követően a
tagállamoknak újra kell értékelniük az érintett adókedvezmények indokoltságát.
Abban az esetben azonban, ha az adókedvezmény formájában nyújtott támogatási
intézkedés e rendelet egy külön cikkének hatálya alá tartozik, e cikket kell alkalmazni.

(60)

A környezetvédelem megvalósításához szükséges beruházási vagy termelési
többletköltségek pontos kiszámítása elengedhetetlen annak megállapításához, hogy az
adott támogatás összeegyeztethető-e a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdésével.
Tekintettel azokra a nehézségekre, amelyek a környezetvédelem javítására irányuló
beruházások kiegészítő költségeinek meghatározásakor merülhetnek fel, e rendelet egy
egyszerűsített számítási módszert ír elő, amely a környezetvédelmi beruházási
költségek felső határaként a maximális támogatási intenzitást szabja meg,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET
1. cikk
Alkalmazási kör
(1)

(2)

Ezt a rendeletet a következő támogatási kategóriákra kell alkalmazni:
a)

regionális támogatás;

b)

kkv-knak nyújtott beruházási támogatás, működési támogatás formájában
nyújtott támogatás és kkv-finanszírozási lehetőségek;

c)

környezetvédelmi támogatás;

d)

kutatás-fejlesztéshez nyújtott támogatás;

e)

kkv-knak nyújtott innovációs támogatás;

f)

képzési támogatás;

g)

hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
nyújtott elhelyezkedési és foglalkoztatási támogatás.

E rendelet nem alkalmazható a következőkre:
a)

13
14

HU

olyan támogatási programok, amelyek esetében a tervezett vagy tényleges éves
közkiadás meghaladja az érintett tagállam előző naptári évi nemzeti bruttó
hazai termékének (GDP)14 0,01 %-át, és amennyiben az adott támogatás
tervezett vagy tényleges éves költségvetése meghaladja a 100 millió EUR-t.
Ezeket a támogatásokat a Szerződés 108. cikke (3) bekezdésének megfelelően
legkésőbb hat hónappal az említett feltétel teljesülését követően be kell
jelenteni a Bizottságnak. Amennyiben egy tagállamban hároméves időszakon

HL L 283., 2003.10.31., 51. o.
Az Eurostat éves vásárlóerő-egységben (PPS) kifejezett, nemzeti GDP-re vonatkozó adatai alapján.
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belül több azonos vagy nagyon hasonló jellegű támogatásokat vezetnek be,
ezeket e rendelkezés alkalmazása tekintetében együttesen kell kezelni;

(3)

(4)
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b)

az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált
mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz
közvetlenül kapcsolódó támogatás;

c)

a belföldi termékeket az importtermékekkel szemben előnyben részesítő
támogatás.

E rendelet nem alkalmazható a következő ágazatokban nyújtott támogatásokra:
a)

a 104/2000/EK tanácsi rendelet15 hatálya alá tartozó halászat és akvakultúra;
ezen ágazatban e rendelet mindazonáltal alkalmazandó a képzési támogatásra,
a kkv-k finanszírozási lehetőségeihez nyújtott támogatásra, a kutatás-fejlesztés
területén nyújtott támogatásra, a kkv-knak nyújtott innovációs támogatásra,
valamint a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű
munkavállalóknak nyújtott támogatásra;

b)

a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése; ezen ágazatban e rendelet
mindazonáltal alkalmazandó a 16. cikk (2) bekezdése b) pontjának hatálya alá
tartozó legkülső régióban a szállítási költségeken kívüli kiegészítő költségek
ellentételezésére, a kutatás-fejlesztés területén nyújtott támogatásra, a kkv-knak
nyújtott innovációs támogatásra, a környezetvédelmi támogatásra, valamint a
hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
nyújtott támogatásokra;

c)

a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása, a következő
esetekben:
i.

képzési támogatás;

ii.

amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

ii.

amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy
részleges továbbítástól függ;

d)

a 2010/787 tanácsi határozat16 hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák
bezárását elősegítő támogatások;

e)

a regionális támogatások 14. cikkben felsorolt kategóriái.

E rendelet nem alkalmazható a következőkre:
a)

olyan támogatási programok, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi
támogatás olyan vállalkozás számára történő kifizetését, amellyel szemben
még nem teljesített, valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánító korábbi bizottsági határozaton alapuló
visszafizetési felszólítás van érvényben;

b)

az a) pontban ismertetett vállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás;

HL L 83., 2000.1.21., 22.o.
HL L 336., 2010.12.21., 24. o.
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c)

nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

d)

a nagyvállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás, a regionális beruházási
támogatási program alapján nyújtott támogatás kiegészítésére felhasznált ad
hoc támogatás kivételével.
ALTERNATÍV
LEHETŐSÉG:
e
rendelkezés
elhagyása
–
a
nagyvállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás a csoportmentességi rendelet
hatálya alá tartozik, azonban az ösztönző hatásra vonatkozó szigorúbb
feltételek tekintetében lásd a 6. cikket.

(5)

E rendelet nem alkalmazható azon állami támogatási intézkedésekre, amelyek
önmagukban vagy a hozzájuk kapcsolódó feltételek, illetve finanszírozási módszerek
révén szükségképpen az uniós jog megsértéséhez vezetnek, különösen a
következőkre:
a)

támogatások, amelyek esetében a támogatás nyújtása ahhoz a feltételhez kötött,
hogy a kedvezményezett székhelye, illetve letelepedési helye az érintett
tagállamban található;

b)

támogatások, amelyek esetében a támogatás nyújtása ahhoz a feltételhez kötött,
hogy a kedvezményezett belföldön készített termékeket, illetve belföldi
szolgáltatásokat vesz igénybe;

c)

támogatások, amelyek korlátozzák a kedvezményezettek azon lehetőségét,
hogy a kutatás, fejlesztés és innováció eredményeit egy másik tagállamban
hasznosítsák.
2. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az I. mellékletben megállapított fogalommeghatározások
alkalmazandók.
3. cikk
A mentesség feltételei
(1)

A támogatási programokat, támogatási programok keretében nyújtott egyedi
támogatást és az ad hoc támogatást a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése
értelmében a belső piaccal összeegyeztethető támogatásnak kell tekinteni, amely
mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség
alól, feltéve, hogy a támogatás megfelel az I. fejezetben szereplő valamennyi
feltételnek, valamint a III. fejezetben meghatározott vonatkozó feltételeknek.

(2)

A tagállamok megteszik az e rendeletnek való hatékony megfeleléshez szükséges
összes intézkedést, az e rendelet értelmében a bejelentési kötelezettség alól
mentesített programok kertében nyújtott egyedi támogatások tekintetében is.
4. cikk
Bejelentési határértékek

E rendelet nem alkalmazható azokra az akár ad hoc támogatásként, akár program alapján
nyújtott egyedi támogatásokra, amelyeknek bruttó támogatási egyenértéke meghaladja a
következő határértékeket:

HU
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a)

regionális beruházási támogatás esetében: azon támogatás maximális értékének
75 %-a, amelyet egy 100 millió EUR elszámolható költségű beruházás
esetében a jóváhagyott, a támogatás nyújtásának időpontjában hatályos
regionális térképben meghatározott maximális támogatási intenzitás
alkalmazásával nyújthatnak.

b)

kkv-knak nyújtott beruházási támogatás esetében:
vállalkozásonként és beruházási projektenként;

c)

kockázatfinanszírozási támogatás esetében: a 19. cikk (9) bekezdésében
foglaltak szerint;

d)

induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében: a 20. cikk (3) és (4)
bekezdésében foglaltak szerint;

e)

kkv-knak az európai területi együttműködés projektjeihez kapcsolódó
együttműködési költségekhez nyújtott támogatás esetében: 2 millió EUR
vállalkozásonként és projektenként;

f)

kutatás-fejlesztéshez nyújtott támogatás esetében:

7,5

millió

EUR

i.

ha a projekt túlnyomórészt alapkutatást foglal magában: 40 millió EUR
vállalkozásonként és projektenként;

ii.

ha a projekt túlnyomórészt alkalmazott kutatást foglal magában: 20
millió EUR vállalkozásonként és projektenként;

iii.

ha a projekt túlnyomórészt kísérleti fejlesztést foglal magában: [10]
millió EUR vállalkozásonként és projektenként;

iv.

amennyiben a kutatás-fejlesztési projektekhez a támogatást
visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási
egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az
elszámolható költségek százalékában fejeznek ki), és amennyiben az
intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális
megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg
legalább a támogatás odaítélésekor irányadó leszámítolási kamatláb
szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre, az i., ii. és
iii. alpontokban említett összeg [50] %-kal növelhető;

v.

ha a projekt EUREKA-projekt vagy azt a Szerződés 187. cikke alapján
létrehozott közös vállalkozás hajtja végre, az i.-iii. alpontokban
meghatározott összeg a kétszeresére emelhető;

vi.

kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányokhoz
nyújtott támogatás: [7,5] millió EUR tanulmányonként;

vii.

ha a támogatás kutatási infrastruktúra létrehozásához, illetve
fejlesztéséhez nyújtott támogatás: [15] millió EUR infrastruktúránként;

g)

kkv-knak nyújtott innovációs
kedvezményezettenként;

h)

képzési támogatás esetében: 2 millió EUR képzési projektenként;

i)

hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedéséhez nyújtott támogatás
esetében: évente 5 millió EUR vállalkozásonként;
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j)

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bérköltségek
formájában nyújtott támogatás esetében: évente 10 millió EUR
vállalkozásonként;

k)

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetében: évente
10 millió EUR vállalkozásonként;

l)

környezetvédelmi beruházási támogatás esetében, ideértve a környezetvédelmi
tanulmányokhoz nyújtott támogatást: [7,5] millió EUR vállalkozásonként és
beruházási projektenként.
5. cikk
A támogatás átláthatósága

(1)

E rendelet csak az átlátható támogatásokra alkalmazható.

(2)

Különösen a következő támogatási kategóriák tekintendők átláthatónak:
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a)

vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatás formájában nyújtott
támogatás;

b)

kölcsönök formájában nyújtott támogatás, amennyiben a bruttó támogatási
egyenértéket a támogatás odaítélésekor irányadó referencia-kamatláb alapján
számították ki;

c)

kezességvállalás formájában nyújtott támogatás:
i.

amennyiben a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása egy bizottsági
közleményben17 megállapított mentesülési díj alapján történt; vagy

ii.

amennyiben a támogatás végrehajtását megelőzően a kezességvállalás
bruttó támogatási egyenértékének kiszámításához használt módszertant –
annak egy állami támogatásokról szóló bizottsági rendelet alapján történő
bejelentését követően – a Bizottság elfogadta, és a jóváhagyott
módszertan kifejezetten vonatkozik az e rendelet alkalmazásához
kapcsolódó, szóban forgó kezességvállalás-típusra és az alapul szolgáló
ügylettípusra;

d)

adóintézkedések formájában nyújtott támogatás, amennyiben az intézkedés
olyan összeghatárt határoz meg, amely biztosítja, hogy nem lépik túl az
alkalmazandó határértékeket;

e)

kockázatfinanszírozási intézkedések formájában nyújtott
amennyiben a 19. cikkben meghatározott feltételek teljesülnek;

f)

induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amennyiben a 20. cikkben
meghatározott feltételek teljesülnek;

g)

visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatás, amennyiben a
visszafizetendő előleg teljes összege nem haladja meg az e rendelet alapján
alkalmazandó határértéket, illetve amennyiben a visszafizetendő előleg bruttó
támogatási egyenértékének kiszámításához használt módszertant a bejelentést
követően a Bizottság elfogadta.

támogatás,

Jelenleg az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény, HL C 155., 2008.6.20., 10. o.
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6. cikk
Ösztönző hatás
(1)

Ez a rendelet csak az ösztönző hatással bíró támogatásokra alkalmazható.

(2)

A támogatás akkor tekinthető ösztönző hatásúnak, ha a kedvezményezett a projekttel
vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdését megelőzően írásbeli
támogatási kérelmet nyújtott be az érintett tagállamhoz, a IV. mellékletben
meghatározott formában.

(3)

1. KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉG NAGYVÁLLALKOZÁSOK ESETÉBEN: A
nagyvállalkozásoknak nyújtott támogatás csak akkor tekinthető ösztönző hatásúnak,
ha a (2) bekezdésben megállapított feltétel teljesítésén túlmenően a tagállam az adott
egyedi támogatás odaítélését megelőzően ellenőrizte, hogy a kedvezményezett által
összeállított dokumentáció alátámasztja, hogy a következők közül egy vagy több
kritérium teljesül:

(4)

(5)

HU

a)

a támogatás következtében lényegesen megnövekedett a projekt/tevékenység
mérete;

b)

a támogatás következtében lényegesen megnövekedett a projekt/tevékenység
hatóköre;

c)

a támogatás következtében lényegesen nőtt a kedvezményezett által a
projektre/tevékenységre fordított teljes összeg;

d)

a támogatás következtében lényegesen nőtt az érintett projekt/tevékenység
végrehajtási üteme;

e)

a 15. cikkben említett regionális beruházási támogatás esetében, ha a támogatás
hiányában nem került volna sor a beruházási projekt végrehajtására az érintett
támogatott térségben.

A (2) bekezdéstől eltérve, az adóintézkedések abban az esetben tekinthetők ösztönző
hatásúnak, ha a következő feltételek teljesülnek:
a)

az adóintézkedés objektív kritériumoknak megfelelően és további tagállami
mérlegelési jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének
jogát, valamint

b)

az adóintézkedést azelőtt fogadták el, hogy a támogatott projekttel vagy
tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdődött, ez azonban nem
alkalmazandó adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási
programok esetében, amennyiben a tevékenységre korábbi adóintézkedés
formájában megvalósuló támogatási programok vonatkoztak.

A (2) bekezdéstől eltérve a következő támogatási kategóriák tekinthetők ösztönző
hatásúnak, amennyiben a III. fejezetben szereplő vonatkozó rendelkezésekben
megállapított feltételek teljesülnek:
a)

a hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában
nyújtott támogatás és a megváltozott munkaképességű munkavállalók
alkalmazásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás, a 28. cikkel
összhangban,

b)

a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó
többletköltségek ellentételezésére nyújtott támogatás, a 29. cikkel összhangban,
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c)

a kkv-k finanszírozási lehetőségeihez nyújtott támogatás, a 17. és a 18. cikkel
összhangban,

d)

a környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott
amennyiben a 35. cikkben meghatározott feltételek teljesülnek.

támogatás,

7. cikk
Arányosság
(1)

E rendelet csak az arányos támogatásokra alkalmazható.

(2)

A Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól az e
rendelet értelmében mentesített támogatás akkor tekinthető arányosnak, ha megfelel
a III. fejezetben megállapított maximális támogatási intenzitásoknak, illetve
összegeknek.
8. cikk
Támogatási intenzitás és elszámolható költségek

(1)

A támogatási intenzitás és az elszámolható költségek kiszámítása során felhasznált
valamennyi számadatot az adók és egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe
venni. Az elszámolható költségeket világos, konkrét és aktuális igazoló okmányokkal
kell alátámasztani.

(2)

Abban az esetben, ha a támogatást vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában
nyújtják, a támogatás összegének a bruttó támogatási egyenértéket kell tekinteni.

(3)

A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontjában alkalmazandó
értékre kell diszkontálni. Az elszámolható költségeket az odaítélés időpontjában
alkalmazandó értékre kell diszkontálni. A diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb a
támogatás odaítélésekor irányadó leszámítolási kamatláb.

(4)

Adókedvezmények formájában nyújtott támogatás esetén a támogatás részleteit az
adókedvezmények érvényesülésének időpontjában irányadó referencia-kamatlábbal
kell diszkontálni.

(5)

Amennyiben a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a
bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az
elszámolható költségek százalékában fejeznek ki), és amennyiben az intézkedés
biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján
megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor
irányadó leszámítolási kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül
visszafizetésre, a III. fejezetben említett maximális támogatási intenzitás
[10] százalékponttal növelhető.

(6)

Visszafizetendő előleg formájában nyújtott regionális támogatás esetében a
regionális támogatási térkép szerinti, a támogatás odaítélésekor hatályos maximális
támogatási intenzitás nem növelhető.
X. cikk
Kkv státusz

[Amennyiben a Szerződés 108. cikke (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól való
mentesítés kkv-kra korlátozódik, illetve e rendelet értelmében a kkv-kra kedvezőbb feltételek
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vonatkoznak, egy kkv e rendelet értelmében csak akkor részesülhet mentesítésben, illetve
kedvezőbb feltételekben, ha nem veszti el kkv státuszát a támogatás megítélését követő [x]
évben azáltal, hogy a II. melléklet 3. cikke értelmében egy nagyvállalkozás partnerévé vagy
kapcsolt vállalkozásává válik.]
9. cikk
Támogatáshalmozódás
(1)

Annak megállapítása érdekében, hogy a 4. cikkben meghatározott egyedi bejelentési
határértékeket és a III. fejezetben meghatározott maximális támogatási intenzitásokat
betartják-e, a támogatott tevékenyéghez vagy projekthez nyújtott állami támogatás
teljes összegét kell figyelembe venni – a támogatás finanszírozási módjától
függetlenül. Azt a Bizottság által központilag kezelt uniós finanszírozást, amely
közvetlenül vagy közvetve nem a tagállam ellenőrzése alá tartozik és nem minősül
állami támogatásnak, nem kell figyelembe venni, amennyiben az említett
finanszírozást és a nemzeti finanszírozást az uniós előírásoknak való megfelelés
céljából együtt értékelik.

(2)

Az e rendelet értelmében mentesített, azonosítható elszámolható költségekkel
rendelkező támogatás a következőkkel halmozható:
a)

bármely egyéb állami támogatással, amennyiben az adott intézkedések
különböző azonosítható elszámolható költségeket érintenek,

b)

bármely egyéb állami támogatással, amely részben vagy egészben ugyanazon
elszámolható költségekhez kapcsolódik, feltéve hogy az ilyen halmozódás nem
vezet az e rendelet értelmében az érintett támogatásra alkalmazandó
legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

(3)

Az e rendelet 19., 20. és 21. cikke értelmében mentesített, azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható
költségekkel rendelkező állami támogatási intézkedéssel halmozható.

(4)

Az e rendelet értelmében mentesített állami támogatás ugyanazon elszámolható
költségek vonatkozásában nem halmozható csekély összegű támogatással,
amennyiben a halmozódás az e rendelet III. fejezetében megállapított támogatási
intenzitás túllépéséhez vezetne.

(5)

A (1) bekezdés b) pontjától eltérően a megváltozott munkaképességű
munkavállalóknak nyújtott támogatás – ahogyan azt a 28. és 29. cikk szabályozza –
az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában az e rendelet alapján
alkalmazható legmagasabb határértéket meghaladóan is halmozható az e rendelet
értelmében mentesített támogatással, feltéve hogy az ilyen halmozódás nem
eredményez az érintett munkavállalók alkalmazási idejének bármely időszakában a
vonatkozó költségek 100 %-át meghaladó támogatási intenzitást.
10. cikk
Közzététel és információszolgáltatás

(1)

HU

Az érintett tagállam egyetlen állami támogatási honlapon vagy különböző
honlapokról információt lekérő egyetlen internetes oldalon közzéteszi a következő
információkat:
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a)

az e rendelet értelmében mentesített minden egyes támogatási intézkedés
összefoglaló adatait, a III. mellékletben rögzített szabványos formában,

b)

minden egyes támogatási intézkedés teljes szövegét, beleértve annak
módosításait, illetve egy ahhoz vezető internetes linket,

c)

minden egyes egyedi támogatásra vonatkozó információt, az e rendelet III.
mellékletének III. részében rögzített szabványos formában.

(2)

Az (1) bekezdés c) pontjában említett információt az V. mellékletben leírt
szabványos formában kell feltüntetni és hozzáférhetővé tenni – hatékony kereső- és
letöltési funkcióval. Az (1) bekezdésben említett információnak naprakésznek és a
támogatás nyújtásának időpontjától számítva legalább 10 évig elérhetőnek kell
lennie.

(3)

A támogatási program vagy ad hoc támogatás (1) bekezdésben említett teljes
szövegének kifejezett hivatkozást kell tartalmaznia e rendeletre – feltüntetve a
rendelet címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait –,
valamint annak a III. fejezetben foglalt megfelelő rendelkezéseire, illetve adott
esetben azon nemzeti jogszabályokra, amelyek biztosítják az e rendelet vonatkozó
rendelkezéseinek való megfelelést. A szöveghez csatolni kell a vonatkozó
végrehajtási rendelkezéseket és a módosításokat.

(4)

A Bizottság közzéteszi:
a)

honlapján az (1) bekezdésben említett állami támogatási honlapok linkjeit –
valamennyi tagállam esetében,

b)

az Európai Unió Hivatalos Lapjában az (1) bekezdés a) pontjában említett
összefoglaló adatokat.
11. cikk
A csoportmentesség visszavonása

Ha az érintett tagállam e rendelet értelmében a bejelentési kötelezettség alól állítólag
mentesített támogatást nyújt anélkül, hogy eleget tenne az e fejezetben és a III. fejezetben
megállapított feltételeknek, illetve a II. fejezetben rögzített követelménynek, a Bizottság –
miután az érintett tagállamnak biztosította a lehetőséget, hogy ismertesse álláspontját –
határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy az érintett tagállam által elfogadásra
kerülő valamennyi jövőbeni támogatási intézkedést vagy ezen intézkedések egy részét a
Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésével összhangban be kell jelenteni a Bizottság részére.
A bejelentendő intézkedések közé tartozhatnak különösen azok az intézkedések, amelyeket
bizonyos kedvezményezettek javára nyújtottak vagy amelyeket az érintett tagállam bizonyos
hatóságai fogadtak el.
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II. FEJEZET
Eljárási követelmények
12. cikk
Jelentéstétel
A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz a következőket:

18

19
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a)

a támogatás hatálybalépését követő 20 munkanapon belül a 10. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában említett összefoglaló adatokat, valamint a 10. cikk
(1) bekezdésének b) pontjában említett, a támogatási intézkedés teljes
szövegéhez hozzáférést biztosító linket a Bizottság elektronikus bejelentési
rendszerén18 keresztül,

b)

a támogatás odaítélését követő 20 munkanapon belül minden egyes, 3 millió
EUR-t meghaladó egyedi támogatásra vonatkozó információt, a III. melléklet
III. részében feltüntetett szabványos formában– kivéve az 5. szakasz szerinti
támogatásokat,

c)

minden olyan egész év, illetve az év minden olyan része tekintetében, amelyre
e rendelet alkalmazandó, elektronikus formában a 2004. április 21-i
794/2004/EK bizottsági rendelet19 III. fejezetében említett éves jelentést e
rendelet alkalmazásáról, a rendelet III. mellékletében feltüntetett
információkkal.

Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet
3. cikkének (4) bekezdése, HL L 140., 2004.4.1., 1. o.
HL L 140., 2004.4.30., 1. o.
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13. cikk
Ellenőrzés
Annak érdekében, hogy a Bizottság ellenőrizhesse a bejelentés alól e rendelettel mentesített
támogatásokat, a tagállamok részletes nyilvántartást vezetnek azokról az információkról és
alátámasztó dokumentumokról, amelyek alapján meg lehet állapítani, hogy az e rendeletben
rögzített valamennyi feltétel teljesül-e. A nyilvántartást az egyedi támogatás, illetve a
támogatási program keretében nyújtott legutóbbi támogatás odaítélésének napjától számított
10 évig kell megőrizni. Az érintett tagállam 20 munkanapon belül vagy a kérelemben
meghatározott ennél hosszabb időtartamon belül minden olyan információt és alátámasztó
dokumentumot a Bizottság rendelkezésére bocsát, amelyet a Bizottság szükségesnek tart e
rendelet alkalmazásának ellenőrzéséhez.

III. FEJEZET
A különböző támogatási kategóriákra vonatkozó különös
rendelkezések
1. SZAKASZ – REGIONÁLIS TÁMOGATÁS
14. cikk
A regionális támogatás alkalmazási köre
(1)

HU

E rendelet nem alkalmazható a következőkre:
a)

az acélipari, a szénipari, a hajógyártási, a szintetikusszál-ipari, a közlekedési és
a repülőtéri infrastrukturális tevékenységek javára nyújtott regionális
támogatás;

b)

az e rendelet értelmében a gazdaság bizonyos ágazataira irányuló programok
formájában nyújtott regionális támogatás; nem minősülnek azonban a gazdaság
bizonyos ágazataira irányuló programoknak a turisztikai tevékenységekre, a
széles sávú infrastruktúrákra és a mezőgazdasági termékekre irányuló
programok;

c)

a legkülső régiókban vagy ritkán lakott területeken előállított áruk szállítási
költségeit ellentételező olyan programok formájában nyújtott regionális
támogatás, amelyek:
i.

a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek előállítására,
feldolgozására és forgalmazására irányuló tevékenységeket támogatják;
vagy

ii.

az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendszerének A. szakaszába (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és
halászat), az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendszerének B. szakaszába (bányászat és kőfejtés) és az
uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendszerének D. szakaszába (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és
légkondicionálás) sorolt tevékenységeket támogatják; vagy

iii.

a csővezetékes szállítást támogatják;
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d)

az energiaiparban (villamosenergia-termelés, energetikai infrastruktúrák,
kapcsolt energiatermelés, távfűtés) nyújtott regionális támogatás;

e)

az olyan kedvezményezettnek nyújtott egyedi regionális beruházási támogatás,
aki a regionális beruházási támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben
azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy aki
a támogatási kérelem benyújtásakor konkrétan tervezi, hogy a beruházás
befejezését követő két éven belül ilyen tevékenységet szüntet meg az érintett
területen.
15. cikk
Regionális beruházási támogatás

(1)

A regionális beruházási támogatási programok a Szerződés 107. cikkének (3)
bekezdése szerint összeegyeztethetők a belső piaccal, és mentesülnek a Szerződés
108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.
A regionális beruházási programok keretében nyújtott támogatás kiegészítéseképpen
nyújtott azon ad hoc támogatás, amely nem haladja meg az adott beruházáshoz
nyújtandó teljes támogatás 50 %-át, a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint
összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3)
bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e
cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.
ALTERNATÍV LEHETŐSÉG: , amennyiben a nagyvállalkozásoknak nyújtott ad hoc
támogatás mentesül a bejelentési kötelezettség alól, ez a rendelkezés törölhető.

HU

(2)

A támogatás az érintett tagállam vonatkozásában a 2014 és 2020 közötti időszakra
jóváhagyott regionális támogatási térkép alapján regionális támogatásra jogosult
területeken nyújtható.

(3)

A nem valamely operatív program keretében létrehozott regionális beruházási
támogatási programok esetében a tagállamnak bizonyítania kell, hogy az intézkedés
egyértelműen meghatározott célkitűzéseket tartalmazó regionális fejlesztési
stratégiához járul hozzá, továbbá a programnak olyan pontrendszert kell magában
foglalnia, amely lehetővé teszi, hogy az adott tagállam a program célkitűzéseinek
megfelelően rangsorolja és válassza ki a beruházásokat.

(4)

A támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt
feltételeknek megfelelő támogatott területeken a kedvezményezett méretétől
függetlenül, az e rendelet értelmében vett induló beruházásokhoz nyújtható. A
támogatás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek
megfelelő támogatott területeken kkv-knak bármilyen formában megvalósuló induló
beruházáshoz, míg nagyvállalkozásoknak kizárólag az érintett területen e rendelet
értelmében vett új tevékenység végzésére irányuló induló beruházáshoz nyújtható.

(5)

Az elszámolható költségek a következők:
a)

a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási költségek;

b)

a közvetlenül a beruházás által teremtett munkahelyek két évre számított
bérköltsége; vagy

c)

az a) és a b) pont együttesen.
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(6)

A beruházást annak befejezése után legalább öt évig, illetve kkv-k esetében három
évig fenn kell tartani az érintett területen. Amennyiben a támogatást a bérköltség
alapján számítják, a beruházás által teremtett valamennyi munkahelyet az álláshely
első betöltése után legalább öt évig, illetve kkv-k esetében három évig fenn kell
tartani a az érintett területen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne lecserélni a
gyors technológiai változások folytán korszerűtlenné vált üzemet, illetve
berendezést, feltéve, hogy a gazdasági tevékenység az érintett területen a fenti
minimális időtartam alatt fennmarad.

(7)

Nagyvállalkozások esetében a beszerzett eszközöknek újaknak kell lenniük.
Amennyiben a tárgyi eszközök beszerzése bérlés útján történik, a következő
feltételeknek kell teljesülniük:
a)

földterület, illetve épület bérlete esetében a bérletnek a beruházási projekt
várható befejezési időpontját követően legalább öt, illetve kkv-k esetében
három évig folytatódnia kell;

b)

üzem vagy gép bérlete esetében a bérletet olyan pénzügyi lízing formájában
kell megvalósítani, amely a lízing futamidejének lejártakor az eszköz
megvásárlására vonatkozó kötelezettséget tartalmaz.

Létesítmény beszerzése esetében csak azoknak az eszközöknek a költségét lehet
figyelembe venni, amelyeket a vevőtől független harmadik féltől vásárolnak. Az
ügyletet piaci feltételek mellett kell lebonyolítani. Nem tekinthetők elszámolhatónak
azok az eszközök, amelyeknek a beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már
nyújtottak támogatást. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos(ok) családtagjai
vagy korábbi munkavállalók vesznek át, az eszközök független befektető általi
megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.
(8)

(9)

(10)

HU

A közvetlenül a regionális beruházási projekt által teremtett munkahelyekre
vonatkozóan a következő feltételeknek kell teljesülniük:
a)

az álláshelyeket a munkálatok befejezésétől számított három éven belül be kell
tölteni; és

b)

a beruházási projektnek az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett
vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell
eredményeznie.

A széles sávú hálózatok fejlesztésére irányuló regionális támogatásra vonatkozóan a
következő feltételeknek kell teljesülniük:
a)

csak azokon a területeken nyújtható támogatás, ahol nincsen más, azonos
kategóriájú (széles sávú vagy NGA-) infrastruktúra, és ahol a közeljövőben
sem várható annak kiépítése; és

b)

a támogatott hálózatüzemeltetőnek méltányos és megkülönböztetésmentes
feltételek mellett, a hatékony és teljes körű szétválasztás lehetőségével kell
aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést biztosítania; és

c)

a támogatást versenyeztetéses kiválasztási eljárás keretében kell odaítélni.

A kutatási infrastruktúrákra irányuló regionális támogatás csak olyan
infrastruktúráknak nyújtható, amelyek átlátható és megkülönböztetésmentes módon
biztosítanak hozzáférést.
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(11)

A bruttó támogatási egyenértékben kifejezett támogatási intenzitás nem haladhatja
meg az érintett területen a támogatás odaítélésekor hatályos regionális támogatási
térkép szerinti maximális támogatási intenzitást. Amennyiben a támogatási intenzitás
nagyságát az (5) bekezdés alapján állapítják meg, a maximális támogatási intenzitás
nem haladhatja meg ezen intenzitásnak a beruházási költségek vagy a bérköltség
alapján történő alkalmazásából fakadó legkedvezőbb összeget. A 100 millió EUR
alatti elszámolható költséggel rendelkező nagyberuházási projektek esetében a
maximális támogatási intenzitás legfeljebb 50 millió EUR összegű elszámolható
költség után nyújtható. Az elszámolható költségnek az első 50 millió EUR-t
meghaladó része tekintetében a maximális támogatási intenzitás 50 %-kal csökken.

(12)

A [COM(2011)611 ERFA/európai területi együttműködési rendelet] szerinti európai
területi együttműködés projektjeihez kapcsolódó induló beruházások esetében a
projektben részt vevő valamennyi kedvezményezettre az induló beruházás helye
szerinti területen érvényes támogatási intenzitás alkalmazandó. Amennyiben az
induló beruházás két vagy több támogatott területen helyezkedik el, a maximális
támogatási intenzitást azon támogatott terület szerint kell számítani, ahol az
elszámolható költségek többsége felmerül. Ez a rendelkezés a Szerződés 107. cikke
(3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatásra jogosult támogatott területek
esetében csak a kkv-kra vonatkozik.

(13)

A vonatkozó támogatási térképen megállapított maximális támogatási intenzitás – a
nagyberuházási projektek javára nyújtott támogatások kivételével – kisvállalkozások
esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében pedig 10 százalékponttal
növelhető.

(14)

A támogatás kedvezményezettjének az elszámolható költségek legalább 25 %-ára
kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania saját forrásaiból vagy külső
finanszírozás igénybevételével, minden állami támogatástól mentes formában.
Amennyiben azonban a maximális támogatási intenzitás az e cikk (13) bekezdése
szerinti emelést követően meghaladja a 75 %-ot, a kedvezményezett pénzügyi
hozzájárulását ennek megfelelően csökkenteni kell.
16. cikk
Regionális működési támogatás

(1)

A legkülső régiókban és a ritkán lakott területeken biztosított regionális működési
támogatási programok a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint
összeegyeztethetők a belső piaccal, és mentesülnek a Szerződés 108. cikkének (3)
bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e
cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

A regionális működési
ellentételezhetik:

támogatási

programok

a

következő

költségeket

a)

a működési támogatásra jogosult területeken előállított áruk szállítási költségei;

b)

a legkülső régiók esetében a szállítási költségektől eltérő kiegészítő költségek.

A működési támogatásra jogosult területeken előállított áruk szállítási költségeinek
ellentételezése esetében a kedvezményezettnek az adott területen letelepedett
vállalkozásnak kell lennie. A támogatás nagyságát tonnakilométer, TEU-kilométer20
20

HU

TEU: 20 lábnak megfelelő egység (twenty-foot equivalent unit).
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vagy egyéb releváns egység utáni átalányösszeg alapján kell megállapítani. Az
átalányösszegeket szállítási módok vagy árutípusok vagy a kettő kombinációja
alapján meghatározott szállításiköltség-skála szerint kell megállapítani. A
szállításiköltség-skálát a kedvezményezettek számára a legalacsonyabb költséget
eredményező egy vagy több szállítási mód igénybevételével, a származási helytől az
érintett tagállamban található rendeltetési helyig megtett út alapján, előzetesen kell
megállapítani. A szállításiköltség-skála megállapításánál alkalmazott egy vagy több
szállítási mód kiválasztásakor előnyben kell részesíteni az alacsonyabb külső
környezeti költségeket eredményező szállítási módot.
A legkülső régiókban a szállítási költségektől eltérő kiegészítő költségek
ellentételezése esetében a kedvezményezettnek az adott régióban letelepedett
vállalkozásnak kell lennie. Az egy kedvezményezettre jutó támogatás éves összege
nem haladhatja meg a következő összegek közül a legalacsonyabbat:

(3)

a kedvezményezett által az érintett legkülső régióban elért éves árbevétel
10 %-a,

•

a kedvezményezett által az érintett legkülső régióban elért éves nettó
forgalom 10 %-a.

Az elszámolható költségek a következők:
a)

b)

(4)

•

az alábbiakra vonatkozó szállítási költségek:
•

a támogatható területen előállított késztermék elszállítása a támogatható
területen található származási helytől az érintett tagállam valamely más
régiójában vagy valamely más tagállamban található rendeltetési helyig,

•

a termék-előállítás során felhasznált nyersanyag vagy félkész termék
elszállítása az érintett tagállam valamely más régiójában vagy valamely
más tagállamban vagy valamely harmadik országban található származási
helytől a támogatható területen található rendeltetési helyig,

•

csak a legkülső régiók esetében: az érintett legkülső régióban előállított
nyersanyag vagy félkész termék elszállítása annak termelési helyétől az
érintett régióban található végső feldolgozási helyéig;

a legkülső régiókban letelepedett kedvezményezettek esetében a Szerződés
349. cikkében említett egy vagy több állandó hátrány közvetlen
következményeként felmerülő szállítási költségektől eltérő kiegészítő termelési
és működési költségek.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100 %-át.

2. SZAKASZ – KKV-KNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
17. cikk
Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás
(1)

HU

A kkv-knak nyújtott beruházási támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése
szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3)
bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e
cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.
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(2)

(3)

Az elszámolható költségek a következők:
a)

a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházások költségei;
vagy

b)

a közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek két évre
számított, becsült bérköltsége.

Ahhoz, hogy egy beruházás e rendelet alkalmazásában elszámolható költségnek
minősüljön, a következőkből kell állnia:
a)

tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő olyan beruházás,
amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy
létesítmény termékpalettájának további, új termékekkel történő bővítéséhez
vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi
megváltoztatásához kapcsolódik; vagy

b)

bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítményhez közvetlenül
kapcsolódó eszközök független beruházó általi megvásárlása. Az ügyletet piaci
feltételek mellett kell lebonyolítani.

Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos(ok) családtagjai vagy korábbi
munkavállalók vesznek át, az eszközök független befektető általi megvásárlására
vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie. A vállalkozásban történő
részesedésszerzés önmagában nem minősül beruházásnak.
(4)

(5)

(6)

HU

Ahhoz, hogy az immateriális javak e rendelet alkalmazásában elszámolható
költségnek minősüljenek, a következő feltételeknek kell teljesülniük:
a)

kizárólag a támogatásban részesülő vállalkozásban használhatók fel; valamint

b)

értékcsökkenési leírás alá eső eszközöknek kell minősülniük; valamint

c)

harmadik felektől, szokásos piaci feltételek mellett kell azokat megvásárolni;
vagy

d)

legalább három évig a vállalkozás eszközei között kell azokat feltüntetni.

Ahhoz, hogy a közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek e
rendelet alkalmazásában elszámolható költségnek minősüljenek, a következő
feltételeknek kell teljesülniük:
a)

a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül kell
létrehozni;

b)

a beruházási projektnek az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett
létesítményben foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell
eredményeznie;

c)

a létrehozott munkahelyeket az álláshely első betöltésétől számított legalább
három évig fenn kell tartani.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a következő mértéket:
a)

kisvállalkozás esetében az elszámolható költségek 20 %-a;

b)

középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 10 %- a.
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18. cikk
A kkv-k európai területi együttműködési projektekkel kapcsolatos együttműködési
költségeihez nyújtott támogatás
(1)

A kkv-knak a [COM(2011)611 ERFA/európai területi együttműködés] rendelet
szerinti európai területi együttműködési projektekben való részvételük során
felmerülő együttműködési költségekhez nyújtott támogatás a Szerződés 107.
cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a
Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól,
feltéve hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

Az elszámolható költségek a következők:
a)

szervezeti együttműködés költségei;

b)

külső tanácsadók és szolgáltatók által biztosított, az együttműködéshez
kapcsolódó tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei;

c)

a projekthez közvetlenül kapcsolódó útiköltség, anyagok és fogyóeszközök
költsége, az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a projekt
céljaira való használatuk mértékéig.

A (2) bekezdés (b) pontjában említett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan
visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez,
úgymint folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.
(3)

A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át.
19. cikk
Kkv-finanszírozás: kockázatfinanszírozási támogatás

(1)

A kockázatfinanszírozási támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint
összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3)
bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e
cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

A kockázatfinanszírozási célú intézkedés formája a következő lehet:

(3)

HU

a)

a támogatható kkv-knak közvetlenül vagy közvetetten kockázatfinanszírozást
biztosító pénzügyi közvetítőkbe történő tőkebefektetések, illetve
kvázisajáttőke-befektetések; vagy

b)

befektetőknek vagy pénzügyi közvetítőknek a támogatható kkv-knak biztosított
kockázatfinanszírozásból
eredő
veszteségeik
fedezésére
nyújtott
kezességvállalás; vagy

c)

a támogatható kkv-knak kockázatfinanszírozást
közvetítőknek nyújtott kölcsön; vagy

d)

a támogatható kkv-knak kockázatfinanszírozást biztosító, független
magánbefektetőként eljáró természetes személynek nyújtott fiskális ösztönző.

biztosító

pénzügyi

A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek nyitva kell állnia a befektetés jellegével
objektívan indokolható, előre meghatározott kritériumokat teljesítő pénzügyi
közvetítők valamennyi típusa előtt, és a pénzügyi közvetítők között nem tehető
különbség a letelepedésük vagy bejegyzésük szerinti tagállam szerint. Ez a feltétel
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nem alkalmazandó a tagállamok által a kockázatfinanszírozási célú intézkedés
végrehajtásával megbízott felekre.
(4)

A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek olyan kkv-kre kell irányulnia, amelyek
az eredeti kockázatfinanszírozás biztosításakor nincsenek jegyezve a tőzsdén, és
megfelelnek az alábbi támogathatósági kritériumok valamelyikének:
a)

az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint [5] éve működnek
bármely piacon; vagy

b)

bejegyzésük óta elért átlagos éves árbevételük nem haladja meg a
kockázatfinanszírozási célú intézkedés keretében biztosított teljes finanszírozás
10 %-át; vagy

c)

azért igényelnek a kockázatfinanszírozási célú intézkedés keretében
támogatást, hogy – az átállás feltételeit meghatározó üzleti terv alapján – új
termékpiacra lépjenek, és korábbi kereskedelmi tevékenységeiket
megszüntessék.

(5)

A kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel támogathatók továbbá a (4) bekezdés a)
pontjában említett ötéves időszak eltelte után eszközölt kiegészítő befektetések is.

(6)

A kockázatfinanszírozási célú intézkedés keretében kiváltási tőkéhez csak abban az
esetben biztosítható támogatás, ha a kiváltási tőke mellett a támogatható kkv-ba
történő befektetések valamennyi fordulójában legalább [50 %]-nak megfelelő új
tőkét is bevonnak.

(7)

Az e cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti tőkeinstrumentumok esetében az alap
összesített tőke-hozzájárulásainak és le nem hívott tőkéjének legfeljebb 30 %-a
fordítható a támogatható kkv-knak biztosítandó kockázatfinanszírozástól eltérő célra.

(8)

A támogatható kkv-knak biztosított kockázatfinanszírozás formája lehet
tőkebefektetés, kvázisajáttőke-befektetés, kockázatfinanszírozási célú hitel vagy ezek
ötvözete.

(9)

Az e cikk (8) bekezdésében említett kockázatfinanszírozás teljes összege
támogatható kkv-nként nem haladhatja meg a [10] millió EUR-t.

(10)

A kockázatfinanszírozási célú intézkedésnek a pénzügyi közvetítők vagy a
támogatható kkv szintjén áttételesen további független magánbefektetői forrásokat
kell mozgósítania oly módon, hogy az összesített összeg elérje a következő
minimális értékhatárokat:

(11)

a)

azon támogatható kkv-k esetében, amelyek valamely piacon még nem hajtották
végre első kereskedelmi értékesítésüket, a biztosított kockázatfinanszírozás
[10 %]-a;

b)

az e cikk (4) bekezdésében említett támogatható kkv-k esetében a
kockázatfinanszírozás [40 %]-a;

c)

az e cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett ötéves időszak eltelte utáni
kiegészítő befektetés esetében a biztosított kockázatfinanszírozás [60 %]-a.

A kockázatfinanszírozási célú intézkedésre vonatkozóan a következő feltételeknek
kell teljesülniük:
a)

HU

a pénzügyi közvetítőket, a befektetőket és az alapkezelőket olyan nyílt,
átlátható és megkülönböztetésmentes eljárás útján kell kiválasztani, amelynek
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célja a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben az
aszimmetrikus
nyereségmegosztást
előnyben
részesítő,
megfelelő
kockázat/nyereség megosztási rendszerek létrehozása;
b)

amennyiben az állami és magánbefektetők közötti veszteségmegosztás
aszimmetrikus, az állami befektetőt terhelő első veszteséget teljes
befektetésének [20 %]-ára kell korlátozni;

c)

A (2) bekezdés b) pontja szerinti kezességvállalások esetében a
kezességvállalási mérték nem haladhatja meg az [50] %-ot, és az adott
tagállamot terhelő teljes veszteséget a kezességvállalással biztosított portfólió
[20] %-ára kell korlátozni.

Az a) pont nem alkalmazandó a tagállamok által a kockázatfinanszírozási célú
intézkedés végrehajtásával megbízott felekre.
(12)

(13)

HU

A pénzügyi közvetítők bevonásával végrehajtott kockázatfinanszírozási célú
intézkedések vonatkozásában – a finanszírozási döntések nyereségorientált
jellegének biztosítása érdekében – a következő feltételeknek kell teljesülniük:
a)

a pénzügyi közvetítőket az alkalmazandó jogszabályok szerint kell létrehozni,
valamint át kell világítani annak érdekében, hogy biztosítható legyen az üzleti
szempontból megalapozott befektetési stratégia alkalmazása, beleértve egy
olyan megfelelő kockázatdiverzifikációs politikát, amelynek célja a gazdasági
megvalósíthatóság és – a befektetési portfólió mérete és területi kiterjedése
szempontjából – a hatékonysági szint elérése; és

b)

a támogatható kkv-knak biztosított kockázatfinanszírozást olyan életképes
üzleti tervre kell alapozni, amely részletesen ismerteti a terméket, az értékesítés
és a jövedelmezőség alakulását, és előzetesen kimutatja a terv pénzügyi
életképességét; valamint

c)

minden egyes befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégiának
kell léteznie.

A pénzügyi közvetítőket kereskedelmi alapon kell irányítani. Ez a követelmény
akkor tekinthető teljesültnek, ha teljesülnek a következő feltételek:
a)

az alapkezelő független, professzionális, és törvényi vagy szerződéses
kötelezettség alatt áll arra nézve, hogy egy professzionális alapkezelő
gondosságával és jóhiszeműen járjon el; és

b)

az alapkezelő javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak; és

c)

az alapkezelő teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül, vagy maga is
részesedik a befektetési kockázatból saját forrásainak az állami befektetőhöz
hasonló kockázati feltételekkel történő társbefektetése útján; és

d)

az alapkezelő és a befektetők között megállapodás jön létre, amely
meghatározza a befektetési stratégiát, a befektetések kritériumait és tervezett
ütemezését; és

e)

a magánbefektetők a részvételükkel arányos képviselettel rendelkeznek a
befektetési közvetítő irányító testületeiben, de nem vesznek részt a
mindennapos finanszírozási döntések meghozatalában.
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A b) pontban előírt feltétel akkor tekinthető teljesültnek, ha az alapkezelőt
tapasztalathoz, szakértelemhez, valamint operatív és pénzügyi kapacitáshoz
kapcsolódó
objektív
kritériumokon
alapuló,
nyílt,
átlátható
és
megkülönböztetésmentes pályázati eljárás útján választják ki.
(14)

Az e cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti, kezességvállalást és
hiteleszközöket biztosító kockázatfinanszírozási célú intézkedésre vonatkozóan a
következő feltételeknek kell teljesülniük:
a)

a pénzügyi közvetítőnek az előző három év pénzügyi kimutatásai alapján
igazolnia kell, hogy a kockázatfinanszírozási célú intézkedés keretében
támogatott hitelportfólióban jelentős számú olyan kkv szerepel, amely – saját
belső minősítési kritériumai alapján – az intézkedés elmaradása esetén nem
jutott volna finanszírozási forrásokhoz;

b)

a (9) bekezdés alkalmazásában a maximális befektetési összeg nagyságának
megállapítása során a kölcsön névértékét kell figyelembe venni.
20. cikk
Kkv-finanszírozás: induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás

(1)

Az induló vállalkozásoknak biztosított támogatási programok a Szerződés 107.
cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethetők a belső piaccal, és mentesülnek a
Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól,
feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

A támogatható vállalkozások azok a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem
jegyzett vállalkozások, amelyek még nem osztottak nyereséget és nem vettek részt
összefonódásban, és amelyek:

(3)

HU

a)

e rendelet értelmében vett kisvállalkozások; vagy

b)

e rendelet értelmében vett innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások.

Az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás formája a következő lehet:
a)

nem piaci kamatlábakon, legfeljebb ötéves futamidőre nyújtott kölcsön,
amelynek névértéke nem haladja meg a [2] millió EUR-t, illetve a Szerződés
107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő
támogatott területeken letelepedett vállalkozások esetében a [3] millió EUR-t,
illetve a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt
feltételeknek megfelelő támogatott területeken letelepedett vállalkozások
esetében a [4] millió EUR-t;

b)

nem piaci díj ellenében, legfeljebb ötéves futamidőre nyújtott kezességvállalás,
amelynek névértéke nem haladja meg a [3] millió EUR-t, illetve a Szerződés
107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő
támogatott területeken letelepedett vállalkozások esetében a [4,5] millió EUR-t,
illetve a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt
feltételeknek megfelelő támogatott területeken letelepedett vállalkozások
esetében a [6] millió EUR-t;

c)

vissza nem térítendő támogatás, kamatlábcsökkentés és garanciadíj-csökkentés,
amelynek bruttó támogatási egyenértéke nem haladja meg a [0,4] millió EUR-t,
illetve a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt
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feltételeknek megfelelő támogatott területeken letelepedett vállalkozások
esetében a [0,6] millió EUR-t, illetve a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének
a) pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken letelepedett
vállalkozások esetében a [0,8] millió EUR-t.
(4)

Innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében a (3) bekezdésben
előírt maximális összegek megkétszerezhetők.

(5)

Minden kedvezményezett csak egyszer részesülhet ebben a támogatásban azon
időszak alatt, amikor induló vállalkozásnak minősül.
21. cikk
Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformoknak nyújtott támogatás

(1)

A kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési platformok javára nyújtott támogatás a
Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és
mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési
kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített
feltételek.

(2)

Amennyiben a platform üzemeltetője kkv, a támogatási intézkedés nyújtható a
platform üzemeltetőjének, induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás formájában –
ebben az esetben a 20. cikkben előírt feltételek alkalmazandók.

(3)

A támogatási intézkedés nyújtható emellett az alternatív kereskedési platform útján
befektető, független magánbefektetőként eljáró természetes személyeknek is, fiskális
ösztönző formájában, a platform útján a kkv-kba történő kockázatfinanszírozási célú
befektetéseik vonatkozásában.
22. cikk
Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás

(1)

A felkutatási költségek egy részét fedező támogatás a Szerződés 107. cikkének (3)
bekezdése szerint összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 108.
cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

Az elszámolható költségek a professzionális magán alapkezelők vagy befektetők
általi hivatalos átvilágítást megelőző, a célvállalkozások körének az átvilágítási
szakasz előtti meghatározása érdekében történő felkutatás vagy kezdeti vizsgálat
költségei.

(3)

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás lehet.

(4)

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek [50] %-át.

3. SZAKASZ – KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TÁMOGATÁS
23. cikk
Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
(1)

HU

A kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3)
bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108.
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cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.
(2)

(3)

A kutatás-fejlesztési projekt támogatott részének teljes egészében a következő egy
vagy több kategóriába kell tartoznia:
a)

alapkutatás;

b)

alkalmazott kutatás;

c)

kísérleti fejlesztés;

d)

megvalósíthatósági tanulmány.

Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott
kategóriájához kell rendelni, és az elszámolható költségek az alábbiak lehetnek:
a)

személyi jellegű ráfordítások;

b)

az eszközök, berendezések, épületek és földterületek költségei, a kutatásfejlesztési projektben való használatuk mértékéig és idejére;

c)

a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett
megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeretek és szabadalmak költségei,
valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei, ha azokat kizárólag
a kutatási tevékenység céljaira veszik igénybe;

d)

kiegészítő általános költségek és egyéb működési költségek, beleértve az
anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek
közvetlenül a kutatás-fejlesztési projekt eredményeként merülnek fel.

Amennyiben a támogatott projektek kereskedelmi hasznosításra alkalmas prototípust,
illetve kísérleti modellt eredményeznek, az elszámolható költségeket előzetesen vagy
utólag csökkenteni kell a kereskedelmi hasznosítás első öt évében termelt nettó
bevétellel.
(4)

Megvalósíthatósági tanulmány esetében az elszámolható költségek a tanulmány
költségei.

(5)

A támogatási intenzitás az egyes kedvezményezettek tekintetében nem haladhatja
meg a következő mértéket:

(6)

a)

alapkutatásnál az elszámolható költségek 100 %-a;

b)

alkalmazott kutatásnál az elszámolható költségek 50 %-a;

c)

kísérleti fejlesztésnél az elszámolható költségek 25 %-a;

d)

megvalósíthatósági tanulmánynál az elszámolható költségek 50 %-a.

Az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében a támogatási intenzitás az
elszámolható költségek legfeljebb 80 %-át kitevő támogatási intenzitásig növelhető a
következőképpen:
a)

középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében
20 százalékponttal;

b)

a következő esetekben 15 százalékponttal:
i.

HU

ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy
kkv bevonásával, vagy legalább két tagállamban zajlik, és egyik
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vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több mint 70 %-át, vagy
a projekt legalább egy olyan kutató-ismeretterjesztő szervezet
bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel
közösen az elszámolható költségek legalább 10 %-át viseli, és jogosult
közzétenni saját kutatási eredményeit; vagy
ii.

c)

ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák,
publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy nyílt
forráskódú szoftverek útján;

abban a mértékben, amennyiben az e cikk szerinti elszámolható költségek
átfedésben vannak a 15. cikk [Regionális beruházási támogatás] szerinti
elszámolható költségekkel, a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c)
pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken letelepedett
nagyvállalkozások által készített, kereskedelmi hasznosításra alkalmas
prototípusokra és kísérleti projektekre irányuló beruházások esetében [5]
százalékponttal, de legfeljebb a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a)
pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken engedélyezett
legalacsonyabb támogatási intenzitás erejéig.
24. cikk
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

(1)

A gazdasági tevékenységek folytatására használt kutatási infrastruktúra
megépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének
(3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108.
cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

Amennyiben a kutatási infrastruktúrát egyaránt használják gazdasági, illetve nem
gazdasági tevékenységek folytatására, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó
finanszírozást, az azokkal járó költségeket és az azokból származó bevételeket külön
kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli
elvek alapján.

(3)

Az infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a piaci árnak megfelelő árat kell
felszámítani.

(4)

Az infrastruktúrához átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést
biztosítani. Ezen elvtől eltérve kiváltságosan férhetnek hozzá a kutatási
infrastruktúrához azok a vállalkozások, amelyek az említett infrastruktúra beruházási
költségeinek legalább 50 %-át finanszírozták, feltéve, hogy a hozzáférés biztosítására
piaci áron, korlátozott időtartamra kerül sor, és a kiváltságos hozzáférés feltételeit
nyilvánosságra hozzák.

(5)

Az elszámolható költségek az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló
beruházási költségek.

(6)

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek [25] %-át.
A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt
feltételeknek megfelelő támogatott területeken található infrastruktúrák esetében az
elszámolható költségek [35] %-áig, míg a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c)
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pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken
infrastruktúrák esetében az elszámolható költségek [30] %-áig növelhető.

található

25. cikk
Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás
(1)

A kkv-knak nyújtott innovációs támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése
szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3)
bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e
cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

Az elszámolható költségek a következők:

(3)

a)

szabadalmak és egyéb ipari tulajdonjogok megszerzésének és érvényesítésének
költségei;

b)

olyan, kutató-ismeretterjesztő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt,
magasan képzett munkaerő költségei, aki kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységeken, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott munkakörben
dolgozik, és nem a személyzet más tagjait helyettesíti;

c)

innovációs tanácsadás és támogató szolgáltatások költségei;

d)

eljárási vagy szervezési innováció költségei;

e)

új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékeket és/vagy szolgáltatásokat
bemutató vásáron vagy kiállításon való részvétel költségei.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át.
26. cikk
A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás

(1)

A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás a
Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és
mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési
kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített
feltételek.

(2)

A kutatás-fejlesztési projektnek az érintett ágazat vagy alágazat valamennyi
szereplője szempontjából jelentőséggel kell bírnia.

(3)

A kutatás-fejlesztés megkezdése előtt az interneten közzé kell tenni a kutatásfejlesztés tényét, valamint célkitűzését. Közölni kell, hozzávetőlegesen mikorra
várhatók, és az interneten hol jelennek majd meg az eredmények, valamint ki kell
jelenteni, hogy az eredmények térítésmentesen állnak majd rendelkezésre.
A kutatás-fejlesztés eredményeit legalább öt éven keresztül hozzáférhetővé kell tenni
az interneten. Az eredményeket legkésőbb abban az időpontban meg kell közzétenni,
amikor bármely szervezet tagjait tájékoztatják.
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(4)

Az elszámolható költségek a 23. cikk (3) bekezdésében előírt költségek.

(5)

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100 %-át.
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4. SZAKASZ – KÉPZÉSI TÁMOGATÁS
27. cikk
Képzési támogatás
(1)

A képzési támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint
összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3)
bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e
cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

Nem nyújtható támogatás azokhoz a képzésekhez, amelyek a vállalkozások kötelező
nemzeti képzési előírásoknak való megfelelését biztosítják.

(3)

Az elszámolható költségek a következők:

(4)

(5)

a)

az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor
az oktatók részt vesznek a képzésen;

b)

az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez
kapcsolódó működési költségei, például a közvetlenül a projekthez kapcsolódó
útiköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések
értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk
mértékéig;

c)

a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek [50 %]-át. A
támogatási intenzitás a következők szerint növelhető az elszámolható költségek
70 %-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig:
a)

megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak
biztosított képzés esetében 10 százalékponttal;

b)

középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal,
kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig 20 százalékponttal.

A tengeri szállítási ágazatban nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás az
elszámolható költségek 100 %-áig növelhető, feltéve, hogy teljesülnek a következő
feltételek:
a)

a képzés résztvevője nem a legénység aktív tagja, hanem létszám fölötti
személyként tartózkodik a fedélzeten; valamint

b)

a képzés az uniós lajstromban szereplő hajók fedélzetén folyik.

5. SZAKASZ – HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
MUNKAVÁLLALÓKNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

28. cikk
A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez vagy megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás
(1)

HU

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez vagy megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához biztosított támogatási programok
a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethetők a belső piaccal,
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és mentesülnek a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési
kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített
feltételek.
(2)

A támogatásnak az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett vállalkozásnál
foglalkoztatott hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű
munkavállalók számának nettó növekedését kell eredményeznie.

(3)

A (2) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az álláshely önkéntes
távozás, munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatti
nyugdíjba vonulás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti
jogszerű elbocsátás miatt, nem pedig létszámleépítés vagy határozott idejű szerződés
lejárta miatt üresedett meg.

(4)

A hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló – a
kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás kivételével – a munkaszerződésekre
alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak vagy kollektív szerződésnek megfelelő
minimális időtartamon keresztül folyamatos foglalkoztatásra jogosult.

(5)

Ha a foglalkoztatás időtartama tizenkét hónapnál rövidebb, a támogatást ennek
arányában csökkenteni kell.

(6)

Az elszámolható költségek a következők:

(7)

a)

a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb tizenkét
hónapos időszak bérköltségei;

b)

a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló felvételét követő legfeljebb
huszonnégy hónapos időszak bérköltségei;

c)

megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében bármely adott
időszakban felmerülő bérköltségek, amikor az érintett személy
foglalkoztatásban áll.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a következő mértéket:
a)

hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatás esetében az
elszámolható költségek 50 %-a;

b)

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott
támogatás esetében az elszámolható költségek 75 %-a.

29. cikk
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek
ellentételezéséhez nyújtott támogatás
(1)

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikkének (3)
bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108.
cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

Az elszámolható költségek a következők:
a)

HU

a helyiségek átalakításának költségei;
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(3)

b)

a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó
személyek foglalkoztatásához kizárólag a segítés ideje alatt kapcsolódó
költségek;

c)

a megváltozott munkaképességű munkavállalók által használt berendezések
átalakításának vagy beszerzésének, illetve szoftverek beszerzésének és
érvényesítésének költségei – beleértve az átalakított vagy segítség nyújtására
alkalmas technológiai felszerelések költségeit is –, amelyek azokon a
költségeken felül jelentkeznek, amelyek akkor merülnének fel, ha a
kedvezményezett nem megváltozott munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztatna;

d)

amennyiben a kedvezményezett védett foglalkoztatást biztosít, az érintett
létesítmény létrehozásának, üzembe helyezésének vagy kibővítésének
költségei, továbbá minden, a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásából közvetlenül eredő adminisztrációs és szállítási költség.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100 %-át.

6. SZAKASZ – KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS
30. cikk
A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve uniós
szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási
támogatás
(1)

A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok túlteljesítését,
illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé
tevő beruházási támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint
összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3)
bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e
cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

A beruházásnak meg kell felelnie a következő feltételek valamelyikének:
a)

az uniós szabványok túlteljesítése révén lehetővé kell tennie a
kedvezményezett számára a tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint
emelését, függetlenül attól, vannak-e az alkalmazandó uniós szabványoknál
szigorúbb kötelező nemzeti szabványok;

b)

uniós szabványok hiányában lehetővé kell tennie a kedvezményezett számára a
tevékenységeiből eredő környezetvédelmi szint emelését.

(3)

Nem nyújtható támogatás, ha a tervezett beruházások arra irányulnak, hogy a
vállalkozás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványoknak feleljen meg.

(4)

A (3) bekezdéstől eltérve nyújtható támogatás a következőkre:
•

HU

az elfogadott uniós szabványoknak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi és
tengeri járművek beszerzése, feltéve, hogy a beszerzés az említett szabványok
hatálybalépése előtt történik, és az említett szabványok kötelezővé válásukkor
nem válnak visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá a már megvásárolt
járművekre,
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•

(5)

(6)

meglévő közúti, vasúti, belvízi és tengeri járművek felújítására irányuló
műveletek, feltéve, hogy az uniós szabványok a járművek üzembe
helyezésekor még nem voltak hatályban, és kötelezővé válásukkor nem válnak
visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járművekre.

Az elszámolható költségek az alkalmazandó uniós szabványok túlteljesítéséhez
szükséges beruházási költségek. A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez
közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el. Az elszámolható
költségek különösen a következők:
a)

amennyiben a beruházás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás
költségei külön beruházásként meghatározhatók, az elszámolható költségek
ezen környezetvédelemhez kapcsolódó költségek;

b)

amennyiben a környezetvédelmi beruházás költségei hasonló, kevésbé
környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, az elszámolható
költségek ezen környezetvédelemhez kapcsolódó költségek;

c)

minden más esetben az uniós szabványok túlteljesítéséhez vagy uniós
szabványok hiányában a környezetvédelem magasabb szintjének eléréséhez
szükséges teljes beruházási költségek. Az elszámolható költségek a tárgyi
eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás költségei.

A támogatási intenzitás:
•

nem haladhatja meg az elszámolható költségek [x] %-át, amennyiben az
elszámolható költségek nagyságát az (5) bekezdés a) vagy b) pontja alapján
állapítják meg,

•

nem haladhatja meg az elszámolható költségek [x] %-át, amennyiben az
elszámolható költségek nagyságát az (5) bekezdés c) pontja alapján állapítják
meg.

A támogatási intenzitás középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében [x]
százalékponttal, kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig [x]
százalékponttal növelhető.
[Abban a mértékben, amennyiben az e cikk szerinti elszámolható költségek
átfedésben vannak a 15. cikk [Regionális beruházási támogatás] szerinti
elszámolható költségekkel, a támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3)
bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken
letelepedett nagyvállalkozások javára nyújtott támogatás esetében [5] százalékponttal
– de legfeljebb a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt
feltételeknek megfelelő támogatott területeken alkalmazandó legalacsonyabb
támogatási intenzitás erejéig – növelhető.]
(7)

A más vállalkozás hulladékának kezelésével kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott
támogatás e cikk alapján nem mentesül.
31. cikk
A kkv-k jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodásához nyújtott
beruházási támogatás

(1)

HU

Az a támogatás, amely lehetővé teszi a kkv-k számára, hogy megfeleljenek a
környezetvédelem szintjét emelő, még nem hatályos új uniós szabványoknak, a
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Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és
mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség
alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.
(2)

Az uniós szabványok elfogadásának és a beruházás végrehajtásának és befejezésének
az érintett szabványok hatálybalépése előtt legalább egy évvel meg kell történnie.

(3)

Az elszámolható költségek az alkalmazandó uniós szabványok túlteljesítéséhez
szükséges beruházási költségek. A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez
közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el. Az elszámolható
költségek különösen a következők:

(4)

a)

amennyiben a beruházás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás
költségei külön beruházásként meghatározhatók, az elszámolható költségek
ezek a környezetvédelemhez kapcsolódó költségek;

b)

amennyiben a környezetvédelmi beruházás költségei hasonló, kevésbé
környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, az elszámolható
költségek ezek a környezetvédelemhez kapcsolódó költségek;

c)

minden más esetben az uniós szabványokhoz idő előtt történő
alkalmazkodáshoz szükséges beruházások összköltsége. Az elszámolható
költségek a tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás
költségei.

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a következő mértéket:
•

ha a beruházás végrehajtása és befejezése több mint három évvel a szabvány
hatálybalépése előtt történik, és az elszámolható költségek nagyságát a (3)
bekezdés a) vagy b) pontja alapján állapítják meg, kisvállalkozások esetében az
elszámolható költségek [x] %-a, középvállalkozások esetében pedig az
elszámolható költségek [x] %-a,

•

ha a beruházás végrehajtása és befejezése egy–három évvel a szabvány
hatálybalépése előtt történik, és az elszámolható költségek nagyságát a (3)
bekezdés a) vagy b) pontja alapján állapítják meg, kisvállalkozások esetében az
elszámolható költségek [x] %-a,

•

ha a beruházás végrehajtása és befejezése több mint három évvel a szabvány
hatálybalépése előtt történik, és az elszámolható költségek nagyságát a (3)
bekezdés c) pontja alapján állapítják meg, kisvállalkozások esetében az
elszámolható költségek [x] %-a, középvállalkozások esetében pedig az
elszámolható költségek [x] %-a,

•

ha a beruházás végrehajtása és befejezése egy–három évvel a szabvány
hatálybalépése előtt történik, és az elszámolható költségek nagyságát a (3)
bekezdés c) pontja alapján állapítják meg, kisvállalkozások esetében az
elszámolható költségek [x] %-a.

[Abban a mértékben, amennyiben az e cikk szerinti elszámolható költségek
átfedésben vannak a 15. cikk [Regionális beruházási támogatás] szerinti
elszámolható költségekkel, a támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3)
bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken
letelepedett nagyvállalkozások javára nyújtott támogatás esetében [5] százalékponttal
– de legfeljebb a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt
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feltételeknek megfelelő támogatott területeken alkalmazandó legalacsonyabb
támogatási intenzitás erejéig – növelhető.]
32. cikk
Energiatakarékossági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás
(1)

A vállalkozások számára energiamegtakarítást lehetővé tevő beruházási támogatás a
Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és
mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési
kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített
feltételek.

(2)

Nem nyújtható támogatás, ha a tervezett fejlesztések arra irányulnak, hogy a
vállalkozás már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg.

(3)

Az elszámolható költségek a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez szükséges
beruházási költségek. A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül
nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el. Az elszámolható költségek
különösen a következők:

(4)

a)

amennyiben a beruházás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás
költsége külön beruházásként meghatározható, az elszámolható költségek ezek
a környezetvédelemhez kapcsolódó költségek;

b)

amennyiben a környezetvédelmi beruházás költségei hasonló, kevésbé
környezetbarát beruházáshoz viszonyítva határozhatók meg, az elszámolható
költségek ezek a környezetvédelemhez kapcsolódó költségek;

c)

minden más esetben a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez szükséges
beruházások összköltsége. Az elszámolható költségek a tárgyi eszközökbe
és/vagy immateriális javakba történő beruházás költségei.

A támogatási intenzitás:
•

nem haladhatja meg az elszámolható költségek [x] %-át, amennyiben az
elszámolható költségek nagyságát a (3) bekezdés a) vagy b) pontja alapján
állapítják meg,

•

nem haladhatja meg az elszámolható költségek [x] %-át, amennyiben az
elszámolható költségek nagyságát a (3) bekezdés c) pontja alapján állapítják
meg.

A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében [x]
százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig [x]
százalékponttal növelhető.
[Abban a mértékben, amennyiben az e cikk szerint elszámolható költségek
átfedésben vannak a 15. cikk [Regionális beruházási támogatás] szerinti
elszámolható költségekkel, a támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3)
bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken
letelepedett nagyvállalkozások javára nyújtott támogatás esetében [5] százalékponttal
– de legfeljebb a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában előírt
feltételeknek megfelelő támogatott területeken engedélyezett legalacsonyabb
támogatási intenzitás erejéig – növelhető.]
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33. cikk
Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás
(1)

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre irányuló beruházási támogatás a
Szerződés 107. cikke (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és
mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség
alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

Az új kapcsolt energiatermelő egységnek a 2012/27/EU irányelvben21 foglaltak
szerint a külön energiatermeléshez viszonyítva összességében primerenergiamegtakarítást kell eredményeznie. A meglévő kapcsolt energiatermelő egység
fejlesztésének vagy a meglévő villamosenergia-termelő egység kapcsoltenergiatermelő egységgé történő átalakításának az eredeti helyzethez viszonyítva
primerenergia-megtakarítást kell eredményeznie.

(3)

A beruházási támogatás [x] MW-ot meg nem haladó, újonnan létrehozott
kapacitásokhoz nyújtható.

(4)

A támogatható költségek az ahhoz szükséges kiegészítő berendezések beruházási
költségei, hogy a létesítmény nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő
létesítményként üzemeljen.

(5)

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek [x] %-át. A
támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében [x]
százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig [x]
százalékponttal növelhető.
LEHETŐSÉG: A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a)
pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken található
beruházások esetében az elszámolható költségek [x] %-áig, a Szerződés 107. cikke
(3) bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken
található beruházások esetében pedig az elszámolható költségek [x] %-áig
növelhető.
34. cikk
Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás

(1)

A megújuló energia támogatására irányuló támogatás a Szerződés 107. cikke (3)
bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108.
cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

A bioüzemanyagok előállításához nyújtott támogatás csak annyiban mentesül a
bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a beruházásokat kizárólag fenntartható
bioüzemanyagok előállításához használják fel.

(3)

A támogatásnak meg kell felelnie vagy a (4)–(7), vagy pedig a (8) bekezdésben
foglaltaknak.

(4)

A beruházási támogatás [x] MW-ot meg nem haladó, újonnan létrehozott
kapacitásokhoz nyújtható.
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HL L 315., 2012.11.14., 1. o.
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(5)

Az elszámolható költségek a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez szükséges
beruházási költségek. A magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül
nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el.

(6)

Amennyiben a villamos energiát a hálózatba szállítják, a termelőknek, illetve adott
esetben a beszerzési közösség szolgáltatójának eleget kell tenniük a hálózati
csatlakozásra és a hálózati csatlakozási díjakra vonatkozó rendes kötelezettségeknek,
és pénzügyi felelősséget kell viselniük a tervezett és a tényleges termelés között egyegy kiegyenlítőenergia-elszámolási időszakban felmerülő valamennyi eltérésért. Ezt
a felelősséget a kereskedelmi megállapodásoktól függően kiszervezhetik más,
egyensúlyért felelős felekhez.

(7)

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek [x] %-át.
A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében [x]
százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig [x]
százalékponttal növelhető.
LEHETŐSÉG: A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a)
pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken található
beruházások esetében az elszámolható költségek [x] %-áig, a Szerződés 107. cikke
(3) bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken
található beruházások esetében pedig az elszámolható költségek [x] %-áig
növelhető.

(8)

HU

A támogatást olyan, valóban versenyeztetésen alapuló, technológiailag semleges
ajánlattételi eljárás keretében, egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes
kritériumok alapján kell nyújtani, amely ténylegesen biztosítja, hogy a támogatás az
újonnan létrehozott megújuló energia megvalósításához szükséges minimumra
korlátozódjon. Az ajánlattételi eljárásnak meg kell felelnie a következő
követelményeknek:
i.

Biztosítani kell elegendő számú vállalkozás részvételét.

ii.

Az ajánlattételi eljárás költségvetésének kötelező érvényű korlátot kell
képeznie abban az értelemben, hogy nem minden ajánlattevő részesülhet
támogatásban.

iii.

A támogatást az ajánlattevő által benyújtott eredeti ajánlat alapján kell
odaítélni, azaz utólagos tárgyalásokra nincs lehetőség.

iv.

Az ajánlattételi eljárásnak valamennyi EGT-ország ajánlattevői számára
nyitottnak kell lennie. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a
potenciális ajánlattevők országaival együttműködési mechanizmus
legyen érvényben. A tagállamok előírhatják az ajánlattevő számára, hogy
képesnek kell lennie villamos energiát szállítani a támogatást nyújtó
tagállamba.

v.

Az aukciós folyamat minden egyes szakaszában korlát határozható meg
annak érdekében, hogy az ajánlattételi eljárás minden egyes szakaszában
valódi versenyeztetés valósuljon meg. A korlátot úgy kell meghatározni,
hogy valamennyi technológia alapján lehessen az eljárás minden szintjén
a megállapított korlátot meg nem haladó ajánlatot tenni, ugyanakkor
biztosítani kell, hogy a legolcsóbb technológia ne részesüljön
túlkompenzációban.
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1. LEHETŐSÉG
vi.

A támogatás átvételi felár formájában nyújtandó.

vii.

Az ajánlattevőket kötelezni kell a rendes kiegyenlítési feladatok
viselésére, és az ajánlattevőknek eleget kell tenniük a hálózati
csatlakozásra és a hálózati csatlakozási díjakra vonatkozóan a villamos
energia termelése szerinti tagállamban előírt rendes kötelezettségeknek.

2. LEHETŐSÉG
vi. A támogatás átvételi felár formájában nyújtandó a megtermelt és a
villamosenergia-piacon értékesített energia után.
vii.

Az ajánlattevőket kötelezni kell arra, hogy pénzügyi felelősséget
viseljenek a tervezett és a tényleges termelés között egy-egy
kiegyenlítőenergia-elszámolási időszakban felmerülő valamennyi
eltérésért. Ezt a felelősséget a kereskedelmi megállapodásoktól függően
kiszervezhetik más, egyensúlyért felelős felekhez, és a felelősséghez
kapcsolódóan eleget kell tenni a hálózati csatlakozásra és a hálózati
csatlakozási díjakra vonatkozóan a villamos energia termelése szerinti
tagállamban előírt rendes kötelezettségeknek. A megújuló energia
termelői – amennyiben erre technológiailag mód van – nem
mentesülhetnek az átvitelirendszer-irányítónak nyújtandó kiegyenlítő
szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettség alól.

35. cikk
A 2003/96/EK irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott
támogatás
(1)

A 2003/96/EK irányelv22 feltételeinek megfelelő, környezetvédelmi adókedvezmény
formájában biztosított támogatási programok a Szerződés 107. cikkének (3)
bekezdése szerint összeegyeztethetők a belső piaccal, és mentesülnek a Szerződés
108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.

(2)

Az adócsökkentés kedvezményezettjének meg kell fizetnie legalább a 2003/96/EK
irányelvben meghatározott uniós minimum-adómértéket.

(3)

Az adókedvezmény legfeljebb [tíz] évre biztosítható. A tagállamok ezen időszakot
követően újraértékelik az érintett támogatási intézkedések indokoltságát.

(4)

Ez a cikk nem alkalmazandó az olyan adómentességek formájában nyújtott
támogatásra, amelyekre e szakasz más rendelkezései irányadók.
36. cikk
Szennyezett területek szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás

(1)

22

HU

A környezeti károkat a szennyezett területek szennyeződésmentesítése útján
helyrehozó vállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás a Szerződés 107.
cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a
Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól,
feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.
HL L 283., 2003.10.31., 51. o.
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(2)

A beruházásnak környezetvédelmi szempontból javulást kell eredményeznie. A
helyrehozandó környezeti károk közé a talaj, illetve a felszíni vagy felszín alatti
vizek minőségének romlása tartozik.

(3)

Támogatás csak akkor nyújtható, ha nem állapítható meg a szennyező – azaz az adott
tagállamban az e területre irányadó uniós szabályok elfogadásának sérelme nélkül
alkalmazandó jog szerint felelős személy – kiléte, vagy az illető a „szennyező fizet”
elv szerint nem kötelezhető jogilag a szennyeződésmentesítés finanszírozására.
Amennyiben a szennyező kiléte megállapítható, és az illetőt felelősségre lehet vonni,
a „szennyező fizet” elv szerint neki kell finanszíroznia a szennyeződésmentesítést, és
nem nyújtható állami támogatás.

(4)

Az elszámolható költség a szennyeződésmentesítés költségének és a földterület
értéknövekedésének a különbsége. A szennyezett területek szennyeződésmentesítése
esetében
elszámolható
beruházásnak
minősülhetnek
a
terület
szennyeződésmentesítése során a vállalkozásnál felmerült kiadások, akár fel tudja
tüntetni a vállalkozás ezeket a kiadásokat befektetett eszközként a mérlegében, akár
nem.

(5)

A
földterületnek
a
szennyeződésmentesítés
eredményeképpen
értéknövekedését független szakértőnek kell felbecsülnie.

(6)

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek [x] %-át.
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37. cikk
Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás
(1)

A hatékony távfűtési és távhűtési rendszer létrehozásához nyújtott beruházási
támogatás a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső
piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési
kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített
feltételek.

(2)

A rendszer megfelel a hatékony távfűtési és távhűtési rendszerek tekintetében a
2012/27/EU irányelv23 2. cikkének 41. és 42. pontjában megállapított
meghatározásnak.

(3)

Az elszámolható költségek a hatékony távfűtési és távhűtési rendszer szerves részét
képező egy vagy több energiatermelő egység megépítésére, kibővítésére és
felújítására irányuló beruházási költségek.

(4)

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek [x] %-át. A
támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében [x]
százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig [x]
százalékponttal növelhető.

(5)

Hulladékhő felhasználása esetében – amennyiben a környezetvédelmi beruházás
ténye megállapítható – a támogatási intenzitás [x]%-ra növelhető.

(6)

A beruházási támogatás [x] MW-ot meg nem haladó, újonnan létrehozott
kapacitásokhoz nyújtható.

(7)

Az elosztó hálózatra irányuló elszámolható költségek a hálózatra, illetve annak
felújítására irányuló teljes beruházási költségek.

(8)

Az elosztó hálózatra vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az
elszámolható költségek [x] %-át. A támogatási intenzitás kisvállalkozásoknak
nyújtott támogatás esetében [x] százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott
támogatás esetében pedig [x] százalékponttal növelhető.
LEHETŐSÉG: A támogatási intenzitás a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a)
pontjában előírt feltételeknek megfelelő támogatott területeken található hatékony
távfűtési és távhűtési rendszerek esetében az elszámolható költségek [x] %-áig, a
Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában előírt feltételeknek megfelelő
támogatott területeken található hatékony távfűtési és távhűtési rendszerek esetében
pedig az elszámolható költségek [x] %-áig növelhető.

(9)

Nem nyújtható támogatás a távfűtési és távhűtési rendszerekre alkalmazandó jogi
előírásoknak való megfeleléshez.
38. cikk
Környezeti tanulmányokhoz nyújtott támogatás

(1)

23

HU

Az e szakaszban említett beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó tanulmányokhoz –
többek között az energiaauditokhoz – nyújtott támogatás a Szerződés 107. cikke (3)
bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108.

HL L 315., 2012.11.14., 1. o.
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cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy
teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek.
(2)

Nem nyújtható támogatás nagyvállalkozásoknak az energiahatékonyságról szóló
2012/27/EU irányelv 8. cikkének (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

(3)

Az elszámolható költségek az (1) bekezdésben említett tanulmányok költségei.

(4)

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 %-át.

IV. FEJEZET
Záró rendelkezések
39. cikk
Hatályon kívül helyezés
A 800/2008/EK rendelet hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre történő
hivatkozásként kell értelmezni.
40. cikk
Átmeneti rendelkezések
(1)

Ez a rendelet alkalmazandó a hatálybalépése előtt nyújtott egyedi támogatásra is,
amennyiben a támogatás megfelel az e rendeletben megállapított valamennyi
feltételnek, a 11. cikkben rögzített feltételek kivételével.

(2)

Az a támogatás, amely valamely korábban hatályos rendelet alapján mentesül a
Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól,
összeegyeztethető a belső piaccal.

(3)

Azt a támogatást, amely e rendelet vagy valamely korábban hatályos rendelet alapján
nem mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettség alól, a Bizottság a vonatkozó keretszabályok, iránymutatások,
közlemények és értesítések alapján értékeli.

(4)

E rendelet alkalmazási idejének végén az e rendelet alapján mentesített valamennyi
támogatási program – a regionális támogatási programok kivételével – további hat
hónapos átmeneti időszakra mentességben részesül. A regionális támogatási
programok mentessége a jóváhagyott regionális támogatási térképek lejárati
időpontjában jár le.

(5)

A tagállamok legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül
megfelelnek a 10. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.
41. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [huszadik] napon
lép hatályba.

HU
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Ezt a rendeletet 2020. december 31-ig kell alkalmazni. Ez a rendelet teljes egészében kötelező
és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, -án/-én.

a Bizottság részéről
az elnök

HU
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I. MELLÉKLET
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában:
1.

„ad hoc támogatás”: nem támogatási program keretében nyújtott támogatás;

2.

„mezőgazdasági termék”: a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, kivéve a a
halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló
[COM(2011) 416]/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúratermékeket;

3.

„támogatás”: minden olyan intézkedés, amely teljesíti a Szerződés 107. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt;

4.

„támogatási intenzitás”: a támogatás összege az elszámolható költségek százalékában
kifejezve;

5.

„támogatási program”: olyan intézkedések, amelyek alapján – anélkül, hogy további
végrehajtási intézkedésekre lenne szükség – az intézkedésben általában és absztrakt
módon meghatározott vállalkozások számára egyedi támogatást lehet odaítélni,
valamint olyan intézkedések, amelyek alapján egy konkrét projekthez nem
kapcsolódó támogatás egy vagy több vállalkozás számára odaítélhető;

6.

„támogatott területek”: a 2014 és 2020 közötti időszakra jóváhagyott regionális
támogatási térképen az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja
alkalmazásában kijelölt térségek;

7.

„szén”: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén
tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló
minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén1

8.

„a támogatás nyújtásának napja”: az a nap, amelyen az alkalmazandó nemzeti
jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezettre
ruházzák;

9.

„megváltozott munkaképességű munkavállaló”: bármely olyan személy

10.

1
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(a)

aki a nemzeti jog szerint megváltozott munkaképességűnek minősül; vagy

(b)

aki elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved;

„hátrányos helyzetű munkavállaló”: bármely olyan személy, aki:
(a)

az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

(b)

15 és 24 év közötti életkorú;

(c)

nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy a
nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt
rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

(d)

50 éven felüli; vagy

(e)

egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy

A Tanács 2010. december 10-i határozata a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami
támogatásról, HL L 336., 2010.12.21., 24.o., 1. cikk a) pont.
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(f)

az EU valamely tagállamában olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik,
amelyben a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25 %-kal
meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző
átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy

(g)

egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi
képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon
a tartós foglalkoztatásra való esélye;

11.

„közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek”: a beruházáshoz
köthető tevékenységhez kapcsolódó munkahelyek, ideértve az olyan munkahelyeket,
amelyek a beruházás által létrehozott kapacitás kihasználtsági arányának növelése
következtében jöttek létre;

12.

„adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási program”:
adóintézkedés formájában megvalósuló létező támogatási programot módosító és
felváltó program;

13.

„bruttó támogatási egyenérték (BTE)”: a támogatásnak az odaítélés pillanatában
érvényes leszámítolási kamatlábbal számított diszkontált értéke az elszámolható
költségek diszkontált értékének százalékában kifejezve;

14.

„egyedi támogatás”: meghatározott vállalkozásnak nyújtott támogatás, amely lehet
(a)

ad hoc támogatás; és

(b)

támogatási program keretében nyújtott támogatás;

15.

„immateriális javak”: szabadalmi jog, licencia, know-how
szabadalmaztatott
műszaki
ismeretek
megszerzése
útján
technológiatranszferhez kötődő eszközök;

16.

„nagyvállalkozások”: az I. mellékletben megállapított feltételeket nem teljesítő
vállalkozások;

17.

„mezőgazdasági termék forgalmazása”: a mezőgazdasági termék értékesítési célú
birtoklása vagy kiállítása, megvételre való felkínálása, leszállítása vagy egyéb módon
történő forgalmazása, kivéve az elsődleges termelő részéről a viszonteladóknak vagy
feldolgozóknak történő első értékesítést, valamint a termék első értékesítését
előkészítő tevékenységeket; az elsődleges termelő részéről a végső felhasználóknak
történő értékesítést csak akkor kell forgalmazásnak tekinteni, amennyiben az e célra
elkülönített helyiségben történik;

18.

„a foglalkoztatottak számának nettó növekedése”: az érintett vállalkozás
álláshelyeinek számában egy adott időszakhoz viszonyítva – a szóban forgó
időszakban megszüntetett álláshelyeket levonva, valamint a teljes munkaidőben
alkalmazott személyek, a részmunkaidősök és az idénymunkások számát az éves
munkaerőegység törtrészeként számolva – bekövetkezett nettó növekedés;

19.

„mezőgazdasági termék feldolgozása”: mezőgazdasági terméken végrehajtott
bármely művelet, amelynek az eredményeként keletkező termék szintén
mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve a mezőgazdasági üzemben végzett, az
állati vagy növényi eredetű termék első értékesítését előkészítő tevékenységet;

20.

„visszafizetendő előleg”: projekthez nyújtott olyan kölcsön, amelyet egy vagy több
részletben fizetnek ki, és amely kölcsön visszafizetésének feltételei a projekt
eredményétől függnek;
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21.

„súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló”: bármely olyan személy, aki
(a)

legalább 24 hónapja nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy

(b)

legalább 12 hónapja nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, és a
„hátrányos helyzetű munkavállaló” meghatározásánál felsorolt b)–g)
kategóriák valamelyikébe tartozik;

22.

„védett foglalkoztatás”: olyan vállalkozásnál történő foglalkoztatás, ahol az
alkalmazottak legalább 50 %-a megváltozott munkaképességű munkavállaló;

23.

„kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: a II. mellékletben megállapított feltételeket
teljesítő vállalkozás;

24.

„munkák megkezdése”: vagy a beruházás építési munkáinak megkezdése, vagy a
berendezések megrendelésére irányuló első, jogilag kötelező érvényű
kötelezettségvállalás, vagy más olyan kötelezettségvállalás, mely a beruházást
visszafordíthatatlanná teszi, attól függően, hogy melyikre kerül előbb sor.

25.

„tárgyi eszközök”: földterülethez, épületekhez,
berendezésekhez kapcsolódó eszközök;

26.

„átlátható támogatás”: olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatási egyenérték
kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható;

27.

„nehéz helyzetben lévő vállalkozás”: az alábbi feltételeket teljesítő vállalkozás: :

üzemekhez,

gépekhez

és

[a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához
nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás 10. pontjában szereplő, vagy a
megmentési és szerkezetátalakítási támogatásokról szóló új iránymutatás szerinti
pontos feltételek]
28.

„bérköltség”: az érintett munkahely vonatkozásában a támogatás kedvezményezettje
által ténylegesen fizetendő teljes összeg, amely a következőket foglalja magában:
(a)

az adózás előtti bruttó bér,

(b)

a kötelező járulékok, mint például a társadalombiztosítási járulék, valamint

(c)

a gyermekgondozás és a szülőgondozás költsége;

A REGIONÁLIS TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

HU

29.

„működési támogatásra jogosult területek”: a Szerződés 349. cikkében említett
legkülső régió, vagy az érintett tagállam vonatkozásában a 2014 és 2020 közötti
időszakra jóváhagyott regionális támogatási térkép alapján ritkán lakott területnek
minősített terület;

30.

„széles sávú alaphálózat”: aszimmetrikus digitális előfizetői vonalak (az ADSL2+
hálózatokig), nem korszerűsített kábelek (pl.: DOCSIS 2.0.), harmadik generációs
mobilhálózatok (UMTS) és a műholdas rendszerek;

31.

„NGA-hálózatok”: i. üvegszálas hozzáférési hálózatok (FTTx), ii. korszerűsített,
fejlett kábelhálózatok, valamint iii. egyes fejlett, vezeték nélküli hozzáférési
hálózatok, amelyek minden előfizetőnek megbízható, nagy sebességet képesek
biztosítani;
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32.

„széles sávú felhordó hálózat”: a gerinchálózat és a hozzáférési hálózat közötti
közvetlen kapcsolatot jelenti, amely a globális hálózatból és a felé továbbít adatokat;

33.

„induló beruházás”:

34.

tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás, amely új
létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény kapacitásának bővítéséhez, a
létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítéséhez vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának lényegi megváltoztatásához kapcsolódik; vagy

–

bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az
eladótól független beruházó általi megvásárlása; a vállalkozásban történő
részesedésszerzés önmagában nem minősül induló beruházásnak;

„új tevékenység végzésére irányuló induló beruházás”:
–

tárgyi eszközökbe és immateriális javakba való beruházás, amely a
következőkhöz kapcsolódik: új létesítmény létrehozása azzal a feltétellel, hogy
az új létesítmény nem folytat majd az ugyanazon vállalkozás vagy
vállalkozáscsoport tulajdonában és ugyanazon NUTS 3 régióban található
meglévő létesítményben folytatott tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet; a létesítmény tevékenységének diverzifikálása azzal a
feltétellel, hogy az új tevékenység nem azonos a létesítményben korábban
folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz;

–

bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az
eladótól független beruházó általi megvásárlása azzal a feltétellel, hogy a
megvásárolt eszközökkel folytatandó tevékenység nem azonos a
létesítményben a vásárlás előtt folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít
ahhoz;

35.

„azonos vagy hasonló tevékenység”: a NACE Rev. 2. egységes ágazati osztályozási
rendszernek2 ugyanabba a (négyjegyű numerikus kódú) szakágazatába sorolt
tevékenység;

36.

„immateriális javak”: technológiatranszfer révén szerzett eszközök, például
szabadalmi jog, licencia, know-how vagy nem szabadalmaztatott műszaki ismeret.
Az induló regionális beruházási támogatás alkalmazásában e javak esetében a
következő feltételeknek kell teljesülniük: értékcsökkenési leírás alá tartozó
eszközöknek minősülnek, kizárólag a támogatott létesítményben használják azokat,
jogi, gazdasági vagy pénzügyi szempontból független felektől származnak, és
bekerülnek a vállalkozás eszközei közé, valamint támogatásban részesülő projekt
esetében legalább öt – kkv-k esetében három – évig a projekt keretében használják
fel azokat;

37.

„beruházási támogatás”: induló beruházáshoz vagy új tevékenység végzésére
irányuló induló beruházáshoz nyújtott regionális támogatás;

2
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–

A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EKrendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.) foglaltak szerint. A legutóbb a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai
területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2007. augusztus 20-i 973/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 216., 2007.8.21., 10. o.) módosított rendelet.
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38.

„megtett út”: a származási helytől a rendeltetési helyig egy vagy több szállítási
eszközzel történő árumozgás, ideértve az érintett tagállamon belül vagy azon kívül
megtett bármely köztes szakaszt vagy állomást;

39.

„nagyberuházási projekt”: a támogatás odaítélésének napján érvényes árakon és
árfolyamokon számítva 50 millió EUR-t meghaladó elszámolható költségű induló
beruházás. A nagyberuházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni
abban az esetben, ha – csoportszinten – ugyanaz a kedvezményezett ugyanabban a
NUTS 3 régióban támogatott másik beruházás munkáinak megkezdésétől számítva
három éven belül újabb induló beruházást hajt végre;

40.

„szállítási mód”: vasúti szállítás, közúti fuvarozás, belvízi szállítás, tengeri szállítás,
légi szállítás, intermodális szállítás;

41.

„rendeltetési hely”: az áru lerakodásának helyszíne;

42.

„származási hely”: az áru berakodásának helyszíne;

43.

„regionális működési támogatás”: valamely vállalkozás induló beruházástól
független folyó kiadásainak csökkentésére irányuló támogatás, amely kiterjed többek
között a személyi jellegű ráfordításokra, az anyagköltségre, a szerződéses
szolgáltatásokra, a távközlésre, az energia és a karbantartás költségeire, a bérleti
díjakra és az adminisztrációs költségekre; nem tartoznak viszont ebbe a kategóriába
az értékcsökkenéssel járó és a finanszírozási költségek abban az esetben, ha a
beruházási támogatás odaítélésekor ezek elszámolható költségnek minősültek; a
működési támogatás alapját képezhetik a tényleges költségek, vagy megítélhetők
időszakos részletek (időszakos egyösszegű átalánykifizetések) is a várt költségek
finanszírozására;

44.

„a gazdaság bizonyos ágazataira irányuló program”: olyan program, amely csak egy
vagy meghatározott számú gyártási vagy szolgáltatói tevékenységet támogat.

45.

„acélipar”: a következő termékek közül egy vagy több termeléséhez kapcsolódó
tevékenységek:
(a)

nyersvas és ferroötvözet:
acélgyártáshoz és öntéshez használt nyersvas, más nyersvas, tükörvas és
szénnel vegyített ferromangán, ide nem értve az egyéb ferroötvözeteket;

(b)

vasból, közönséges acélból vagy különleges acélból készült nyers- és félkész
termékek:
tuskóöntéssel vagy más öntési eljárással feldolgozott folyékony acél, többek
között félkész termékek – négyzetes bugák, blokkbugák és lemezbugák,
platinák és fehérlemezrudak, melegen hengerelt széles lemeztekercsek –
kovácsolására szánt öntött tuskó, kivéve a kis és közepes öntödékben öntés
céljára előállított folyékony acélt;

(c)

vasból, közönséges acélból vagy különleges acélból melegen előállított
késztermékek:
80 mm-es vagy ezt meghaladó átmérőjű sínek, sínaljzatok, csatlakozó- és
alátétlemezek, gerendák, nehéz idomvasak és rudak, 80 mm-nél kisebb
átmérőjű szádacélok, rudak és idomvasak és 150 mm alatti síkhengerelt
termékek, acéldrótok, kör- és négyzetacélok, melegen hengerelt abroncsok és
szalagok (ideértve a csövekhez használt szalagokat) és melegen hengerelt
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(bevonatos vagy bevonat nélküli) lemezek, 3 mm-es vagy vastagabb lemezek,
150 mm-es vagy ezt meghaladó szélesacél, kivéve huzalok és huzaltermékek,
fényesre húzott rúdacélok és vasöntvények;
(d)

hidegen előállított termékek:
fehérlemezek, ólmozott acéllemezek, feketelemezek, cinkelt lemezek, más
bevonattal ellátott lemezek, hidegen hengerelt lemezek, mágneses lemezek,
bádogszalag gyártására szolgáló abroncsok, hidegen hengerelt lemezek
tekercsben és lapokban;

(e)

csövek:
valamennyi varratmentes acélcső, a 406,4 mm-t meghaladó átmérőjű hegesztett
acélcsövek;

46.

(a)

végső felhasználástól függetlenül a poliészter-, poliamid-, akril- és
polipropilén-alapú szálak és fonalak valamennyi generikus fajtájának
extrudálása és texturálása, vagy

(b)

polimerizáció (beleértve a polikondenzációt), amennyiben az alkalmazott
berendezés szempontjából extrudálással együtt zajlik, vagy

(c)

a kedvezményezett vagy ugyanazon a csoporton belüli más vállalkozás által
egyidejűleg felállított extrudálási/texturálási kapacitáshoz kapcsolódó bármely
kiegészítő ipari eljárás, amely az érintett üzleti tevékenységben az alkalmazott
berendezés szempontjából rendszerint e kapacitás részét képezi;

47.

„tárgyi eszközök”: földterülethez, épületekhez, üzemekhez, gépekhez és
berendezésekhez kapcsolódó eszközök; a szállítási ágazatban nyújtott regionális
támogatás esetén azonban a gördülő eszközök nem számolhatók el;

48.

„turisztikai tevékenység”: a NACE Rev. 2 szerinti alábbi tevékenységek:

49.

HU

„szintetikusszál-ipar”:

(a)

NACE 55: Szálláshely-szolgáltatás;

(b)

NACE 56: Vendéglátás;

(c)

NACE 79: Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás;

(d)

NACE 90: Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység;

(e)

NACE 91: Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység;

(f)

NACE 93: Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység;

„szállítási költségek”: a kedvezményezett által az ellenszolgáltatás fejében végzett
szállításért utanként ténylegesen kifizetett költségek, azaz:
(a)

fuvardíjak, kezelési költségek és az átmeneti raktározás költségei, amennyiben
ezek a megtett út vonatkozásában merültek fel;

(b)

rakomány biztosításának költsége;

(c)

a származási és a rendeltetési helyen a rakományra – adott esetben a
hordképességre – kivetett adók, vámok vagy illetékek;

(d)

biztonsági ellenőrzés költségei, a megnövekedett üzemanyagköltségek miatti
többletdíjak;
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50.

„szállítás”: az ellenszolgáltatás fejében végzett szárazföldi (közúti, vasúti, belvízi),
légi és tengeri személy- és/vagy áruszállítási szolgáltatás; nem tartozik azonban ide a
közlekedési infrastruktúra, nevezetesen a repülőterek és kikötők;

51.

„árutípus”: a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007
áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK
tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról szóló, 2007. november 7-i 1304/2007/EK bizottsági
rendelettel3 összhangban osztályozott áru;

52.

„repülőtéri infrastruktúra”: terminálépületek, futópályák, terminálok, forgalmi
előterek, irányítótorony és a támogató berendezések.

KKV-TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS MEGHATÁROZÁSOK
53.

„adósságinstrumentum”: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát,
hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a kölcsönfelvevő
rendelkezésére bocsát, és amely a kölcsönfelvevőt arra kötelezi, hogy a
meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget. Az adósságinstrumentum
lehet kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, amely a hitelező/befektető számára
elsődlegesen egy rögzített minimumjövedelmet nyújt, és legalább részben biztosított;

54.

„megbízott fél”: valamely tagállam által valamely pénzügyi eszköz kezelésével
megbízott pénzügyi intézmény – például az Európai Beruházási Bank és az Európai
Beruházási Alap –, közjogi szerv vagy a magánjog alapján működő, közfeladatot
ellátó szerv;

55.

„tőkebefektetés”: befektető általi közvetlen vagy közvetett tőkejuttatás egy
vállalkozás számára a vállalkozásban történő teljes vagy részleges tulajdonszerzés
ellenében, ahol a befektető bizonyos irányítási jogkört is szerez a vállalkozásban, és
részesülhet a jövőbeli nyereségből;

56.

„kilépési stratégia”: holding befektetési eszköz vagy egyéb befektető általi,
maximális hozam elérésére irányuló terv szerint történő megszüntetése, amely
történhet kereskedelmi értékesítés, leírás, elsőbbségi részvények/kölcsönök
visszafizetése, más befektetési eszköz vagy egyéb befektető részére történő
átruházás, pénzügyi intézmény részére történő átruházás, valamint nyilvános
forgalomba hozatallal történő értékesítés – beleértve az első nyilvános kibocsátást –
révén;

57.

„pénzügyi közvetítő”: formájától és tulajdoni viszonyaitól függetlenül bármely
pénzügyi közvetítő, beleértve a tagállam által a kockázatfinanszírozási célú
intézkedések végrehajtásával megbízott entitásokat, az alapok alapját, a magántőkebefektetési alapokat és a nyilvános befektetési alapokat;

58.

„első kereskedelmi értékesítés”: vállalkozás által termék- vagy szolgáltatási piacon
történő első értékesítés, amelybe nem tartozik bele a piac tesztelése érdekében
végrehajtott korlátozott értékesítés;

59.

„kiegészítő befektetés”: egy vállalkozásba történő egyszeri vagy ismételt befektetést
követő további befektetés;

3

HU

HL L 290., 2007.11.8., 14. o.
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60.

„kezességvállalás”: harmadik fél újonnan szerzett kvázi-sajáttőkéjéért vagy
kockázatfinanszírozási célú hitelügyleteiért való részleges vagy teljes
felelősségvállalásra vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalás;

61.

„kezességvállalási mérték”: a biztosított portfólió egyes tranzakciói esetében vállalt
százalékos veszteségfedezeti arány;

62.

„független magánbefektető”: a befektetés tárgyát képező kkv-tól független
magánbefektető, tulajdoni viszonyaiktól függetlenül ideértve a pénzügyi
intézményeket is, feltéve, hogy az utóbbiak teljes felelősséget vállalnak
befektetéseikért;

63.

„befektetés”: egy vállalkozásba történő egyszeri vagy ismételt befektetés;

64.

„természetes személy”: a 17. és a 19. cikk alkalmazásában olyan személy, aki a
Szerződés 107. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában nem minősül vállalkozásnak;

65.

„kockázatfinanszírozási célú hitel”: pénzügyi közvetítő által támogatható kkv-nak
nyújtott hitel, feltéve, hogy a közvetítő a hitelt a 19. cikk (10) bekezdésében
meghatározott mértékben, saját forrásból finanszírozza, és hogy az előző három év
pénzügyi kimutatásaival bizonyítani tudja, hogy a kockázatfinanszírozási célú
intézkedés keretében támogatott hitelportfólióból számos olyan kkv részesül, amely a
közvetítő belső hitelminősítési feltételei szerint az intézkedés megvalósulása nélkül
nem részesült volna finanszírozásban;

66.

„felkutatási költségek”: olyan kkv-k felkutatásának költségei, amelyek még nem
hajtottak végre kereskedelmi értékesítést, illetve az első kereskedelmi értékesítés óta
legfeljebb öt éve tevékenykednek a piacon, amennyiben a felkutatás
eredményeképpen nem került sor befektetésre. A felkutatási költségek nem
tartalmazzák a befektetési alap és az alapkezelő jogi és adminisztratív költségeit;

67.

„teljes finanszírozás”: támogatásra jogosult kkv egyszeri vagy ismételt
finanszírozása, beleértve a rendelet 19. cikkének (5) bekezdésében meghatározott
kiegészítő befektetést is;

68.

„kvázisajáttőke-befektetés”: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt
finanszírozási forma, amely az elsőhelyi adósságnál magasabb, de a törzsrészvénynél
alacsonyabb kockázattal jár, nemfizetéssel szemben nincs biztosítva, és amelynek
hozama a tulajdonos számára elsősorban a célvállalkozás nyereségétől vagy
veszteségétől függ. A kvázisajáttőke-befektetés strukturálható jellemzően biztosíték
nélküli és alárendelt, és egyes esetekben tőkévé alakítható adósságként, vagy
elsőbbségi tőkeként;

69.

„kiváltási tőke”: egy vállalkozás létező részvényeinek megvásárlása egy korábbi
befektetőtől vagy tulajdonostól;

70.

„tőzsdén nem jegyzett kkv”: olyan kkv, amely nem szerepel a tőzsde hivatalos
jegyzékében; e rendelet alkalmazásában a kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési
platformon jegyzett kkv tőzsdén nem jegyzett kkv-nak minősül;

71.

„szervezeti együttműködés”: közös üzleti stratégia vagy menedzsmentstruktúra
kialakítása, közös vagy az együttműködést könnyítő szolgáltatások nyújtása, a
kutatási, marketing- vagy egyéb tevékenység összehangolása, hálózatok és klaszterek
támogatása, a hozzáférhetőség és kommunikáció javítása, közös eszközök használata
a vállalkozói szellem és a kkv-kkal való kereskedelem ösztönzése érdekében;
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72.

„együttműködési tanácsadás”: a tudás- és tapasztalatcserét elősegítő, valamint az
együttműködés javítása érdekében folytatott konzultáció, segítségnyújtás és képzés;

73.

„az együttműködést támogató szolgáltatások”: irodahelyiségek, webhely, adatbank,
könyvtár, piackutatás, kézikönyvek, munka- és mintadokumentumok biztosítása;

74.

„alternatív kereskedési platform”: kkv-részvények adásvételére szakosodott
részvénypiac vagy befektetési eszköz, amely megkönnyíti a befektetők és a
befektetés tárgyát képező kkv-k találkozását.

A

KUTATÁS-FEJLESZTÉSHEZ ÉS INNOVÁCIÓHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS
MEGHATÁROZÁSOK

75.

„szokásos piaci feltételek”: azt jelenti, hogy a szerződő felek közötti ügylet feltételei
azonosak az önálló vállalkozások között létrejövő ügyletek feltételeivel, és mentesek
az összejátszás minden elemétől. Nyílt, átlátható és feltételek nélküli közbeszerzési
eljárás kiírásával teljesül a szokásos piaci feltételekre vonatkozó elvárás;

76.

„hatékony együttműködés”: tudás- és/vagy technológiacserére, vagy közös cél
munkamegosztással történő elérésére irányuló együttműködés; az együttműködő
felek közösen határozzák meg a kutatási projekt hatókörét, osztoznak a kockázaton
és az együttműködés eredményén. Alvállalkozó bevonása nem tekinthető hatékony
együttműködésnek.

77.

„kísérleti fejlesztés”: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb,
vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és
felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása
céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi
meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és
szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve
kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló
környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek
elsődleges célja nem a piacbővítés, hanem a véglegesnek még nem tekinthető
termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Idetartozhat a kereskedelmileg
felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek
kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges
ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen. Egyéb esetben
a prototípus és a kísérleti modell célja nem lehet kereskedelmi felhasználás.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy
időszakos változtatások, amelyeket termékeken, gyártósorokon, gyártási
folyamatokon, létező szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken
végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

HU

78.

„alapkutatás”: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy
megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében
folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok üzleti alkalmazását vagy
felhasználását;

79.

„magasan képzett munkaerő”: felsőoktatásban szerzett oklevéllel és – a doktori
képzést is beleértve – legalább ötéves szakirányú tapasztalattal rendelkező munkaerő;
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80.

„alkalmazott kutatás”: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új
ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások
kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős
mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek
összetevőinek a létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi
környezetben és/vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező
környezetben történő megépítése, valamint a gyártási módszer teljesítményének
tesztelését és ellenőrzését szolgáló, kisméretű kísérleti sorozatok gyártása,
amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz – nevezetesen a generikus technológiák
ellenőrzéséhez – szükséges, és ha a prototípus vagy a kísérleti sorozat kereskedelmi
felhasználásra nem alkalmas.

81.

„innovációs tanácsadás”: tudástranszferrel, tudásbeszerzéssel, szellemitulajdon-jogok
védelmével és adásvételével, licenciamegállapodásokkal és szabványhasználattal
kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás és képzés;

82.

„innovációs támogató szolgáltatások”: irodahelyiség, adatbankok, könyvtárak,
piackutatás, laboratóriumhasználat, minőségtanúsítás, tesztelés és tanúsítás
biztosítása;

83.

„innovatív vállalkozás”: az a vállalkozás, amely:
i.

független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a belátható jövőben
új, az iparági legmodernebb technikákhoz képest jelentős javulást jelentő,
ugyanakkor technológiai vagy ipari problémák kockázatát hordozó termékeket,
szolgáltatásokat vagy folyamatokat fejleszt majd ki, vagy

ii.

kutatás-fejlesztési költségeinek az összes működési költség legalább 15%-át
kell kitennie a támogatás odaítélését megelőző három év legalább egyikében,
pénzügyi előzményekkel nem rendelkező induló vállalkozás esetében
ugyanezen arányt a folyó pénzügyi időszak független könyvvizsgáló által
hitelesített pénzügyi kimutatásában kell kimutatni;

84.

„szervezési innováció”: új szervezési módszer alkalmazása a vállalkozás üzleti
gyakorlatában, munkahelyi szervezetében vagy külső kapcsolataiban; nem
minősülnek innovációnak az üzleti gyakorlatban, a munkahelyi szervezetben vagy a
külső kapcsolatokban eszközölt olyan változtatások, amelyek a vállalkozáson belül
már alkalmazott szervezési módszereken alapulnak, a vezetési stratégia
megváltoztatása, az összefonódások és felvásárlások, egy eljárás alkalmazásának
beszüntetése, az egyszerű tőkepótlás vagy tőkenövelés, a kizárólag a tényezőárak
megváltozásához köthető változások, az egyedi igényekhez igazítás, a rendes
szezonális és egyéb ciklikus változások, valamint az új vagy jelentősen
továbbfejlesztett termékekkel folytatott kereskedelem;

85.

„személyi jellegű ráfordítások”: kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet,
amennyiben a kutatási projektben foglalkoztatják őket;

86.

„eljárási innováció”: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási
módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben és/vagy
szoftverekben eszközölt jelentős változtatásokat is); nem minősülnek innovációnak a
kisebb változtatások vagy fejlesztések, a termelési vagy szolgáltatási képesség
növelése olyan gyártási vagy logisztikai rendszerek bevezetése révén, amelyek
nagyban hasonlítanak a már használatban lévőkhöz, egy eljárás alkalmazásának
beszüntetése, az egyszerű tőkepótlás vagy tőkenövelés, a kizárólag a tényezőárak
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megváltozásához köthető változások, az egyedi igényekhez igazítás, a rendes
szezonális és egyéb ciklikus változások, valamint az új vagy jelentősen
továbbfejlesztett termékekkel folytatott kereskedelem;
87.

„kutató-ismeretterjesztő szervezet”: (közjogi vagy magánjogi értelemben) jogi
formájától vagy finanszírozási módjától függetlenül olyan entitás (pl. egyetem,
kutatóintézet, technológiatranszfer-ügynökség, innovációközvetítő, valós és/vagy
virtuális együttműködést kínáló kutatásorientált entitás), amelynek elsődleges célja a
független tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti
fejlesztés, és/vagy e tevékenységek eredményeinek oktatás, közzététel vagy
tudástranszfer útján széles körben történő, megkülönböztetésmentes és mindenkire
kiterjedő terjesztése.
Az entitás végezhet gazdasági tevékenységet, amennyiben az segíti az elsődleges cél
elérését, nem veszélyezteti alaptevékenységének függetlenségét, kapcsolódik az
alaptevékenységhez, a független kutatásra elkülönített költségvetésnek csak kis
részét veszi igénybe, valamint a tevékenységet piaci feltételek alapján végzik.
A gazdasági tevékenység finanszírozása, a tevékenységgel járó költségek és az abból
származó bevételek elszámolása külön történik.
Azok a vállalkozások, amelyek például részvényesként vagy tagként befolyással
lehetnek egy ilyen entitásra, nem élveznek preferenciális hozzáférést e szervezet
kutatási kapacitásaihoz, vagy az általa elért kutatási eredményekhez;

88.

„kutatási infrastruktúra”: olyan létesítmények, erőforrások és kapcsolódó
szolgáltatások (beleértve a tudományos alapfelszerelést és -eszközöket), amelyeket a
tudományos közösség az adott területtel kapcsolatos kutatásához használ; tudásalapú
erőforrások, például gyűjtemények, archívumok, strukturált tudományos
információk; olyan infokommunikációs technológiai infrastruktúrák, mint a hálózat,
a számítástechnikai eszközök, a szoftverek és a távközlési eszközök, valamint a
kutatáshoz szükséges bármilyen más egyedi eszköz.. E kutatási infrastruktúrák
lehetnek egy helyszínre telepítettek vagy szétszórtak (hálózatba szervezett
erőforrások)4.

89.

„kirendelés”: valamely alkalmazottnak a kedvezményezett általi ideiglenes
alkalmazása, ahol az alkalmazott jogosult visszatérni előző munkaadójához;

A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
90.

„környezetvédelem”: minden olyan intézkedés, amely fizikai környezetünknek vagy
természeti erőforrásainknak a kedvezményezett saját tevékenységei által történő
károsodásának felszámolására vagy megakadályozására, e károsodás bekövetkezése
kockázatának csökkentésére, illetve a természeti erőforrások hatékonyabb
felhasználására irányul, beleértve az energiamegtakarítási intézkedéseket és a
megújuló energiaforrások használatát is;

91.

„energiamegtakarítás”: az a megtakarított energiamennyiség, amely valamely
energiahatékonyság-javító intézkedés végrehajtása előtt és után mért és/vagy becsült

4

HU

Az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló, 2009.
június 25-i 723/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 206., 2009.8.8., 1. o.) 2. cikkének a) pontjával
összhangban.
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fogyasztás alapján kerül meghatározásra, biztosítva
befolyásoló külső feltételeknek megfelelő normalizálást;

energiafogyasztást

92.

„energetikai infrastruktúrák”: a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó
iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről,
valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009 EK rendelet módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet5 II. mellékletében meghatározott
energetikai infrastruktúra-kategóriák;

93.

„uniós szabvány”:
(a)

olyan kötelező uniós szabvány, amely környezeti mutatókra ír elő a
vállalkozások által elérendő szinteket, vagy

(b)

a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben6 rögzített, az elérhető
legjobb technikák használatára vonatkozó kötelezettség, amelyet a Bizottság az
irányelv 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően a legújabb erre vonatkozó
tájékoztatásában tett közzé;

94.

„szennyezett terület”: olyan terület, amelyen a veszélyes anyagok ember által okozott
előfordulása olyan szintű, amely – figyelembe véve a terület (beleértve az
erdőterületet) jelenlegi és jövőbeni hasznosítását – jelentős kockázatot jelent az
emberi egészségre vagy a környezetre. A környezeti károk közé tartozik a talaj,
illetve a felszíni vagy felszín alatti vizek minőségének romlása is;

95.

„együttműködési mechanizmus”: a megújuló energiaforrásból előállított energia
támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv7 6., 7. és 8.
cikkében meghatározott feltételek szerinti mechanizmus;

96.

„megújuló energiaforrás”: az alábbi megújuló, nem fosszilis energiaforrások:
szélenergia, napenergia, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus és árapályenergia, vízerőmű, biomassza, hulladéklerakó-gáz, a szennyvíztisztító telepekről
származó gáz és biogázok;

97.

„bioüzemanyag”: a biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a
közlekedésben használt üzemanyag;

98.

„fenntartható bioüzemanyag”: a megújuló energiaforrásból előállított energia
támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv8 17. cikkében
meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő üzemanyag;

99.

„megújuló energia”: csak megújuló energiaforrásokat felhasználó erőművek által
termelt energia, valamint hagyományos energiaforrásokat is alkalmazó vegyes
erőművekben az energiaérték szempontjából megújuló energiaforrásokból nyert
energiarész; ide értendő a tárolórendszerek feltöltésére használt megújuló villamos
energia, a tárolórendszerek eredményeként nyert villamos energia kivételével;

100.

„kapcsolt energiatermelés”: az ugyanazon folyamat során egy időben termelt
hőenergia és villamos és/vagy mozgási energia;

101.

„környezetvédelmi adó”: olyan adó, amelynek tárgya egyértelműen káros hatással
van a környezetre, vagy amelynek célja bizonyos tevékenységek, áruk vagy

5
6
7
8

HU

az

http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/12/pe00/pe00075.hu12.pdf
HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
HL L 140., 2009.6.5., 16. o.
HL L 140., 2009.6.5., 16. o.
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szolgáltatások megadóztatása a környezetvédelmi költségeknek az árba történő
beépítése és/vagy annak érdekében, hogy a termelőket és fogyasztókat olyan
tevékenységek felé irányítsa, amelyek nagyobb mértékben tekintettel vannak a
környezetre;
102.

„átvételi felár”: a piaci áron felül fizetett felár, amely megalapozza a
megújulóenergia-termelők piaci árnak való kitettségét;

103.

„uniós minimum-adómérték”: az uniós jogszabályokban előírt minimum-adómérték;
az energiatermékek és a villamos energia tekintetében a 2003/96/EK irányelv9 I.
mellékletében előírt minimum-adómérték az uniós minimum-adómérték;

104.

„tárgyi eszközök”: a környezetvédelmi célkitűzések megvalósításához feltétlenül
szükséges földterület-beruházás (beleértve az erdőterületi beruházást is), a
szennyezés, illetve az ártalom csökkentésére vagy felszámolására szolgáló
létesítményekbe, üzemekbe és berendezésekbe történő beruházás, valamint a
termelési eljárások kiigazítását szolgáló környezetvédelmi beruházások;

105.

„»a szennyező fizet« elv”: a szennyezés felszámolására irányuló intézkedések
költségét a szennyezés okozója viseli, kivéve ha azonosíthatatlan, az uniós vagy
nemzeti jogszabályok alapján nem vonható felelősségre, vagy nem téríttethető meg
vele a szennyeződésmentesítés költsége. E kontextusban a környezetszennyezés a
környezet szennyező általi közvetlen vagy közvetett károsítását jelenti, valamint azt
az esetet, ha a szennyező a fizikai környezet vagy a természeti erőforrások
károsodosához vezető feltételeket teremt10.

106.

„szokványos kiegyenlítési feladatok”: valamely tagállam által a villamosenergiatermelőkre (beleértve a hagyományos villamosenergia-termelőket is) nézve
meghatározott kiegyenlítési feladatok.

9
10

HU

HL L 283., 2003.10.31., 51. o.
A Tanács 1975. március 3-i ajánlása a környezeti ügyekkel kapcsolatos hatósági költségfelosztásról és
intézkedésekről (HL L 194., 1975.7.25., 1. o.).
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II. MELLÉKLET
A kkv-khoz kapcsolódó meghatározások
1. cikk
Vállalkozás
Egy vállalkozás – jogi formájától függetlenül – gazdasági tevékenységet folytató egységnek
tekintendő. Ez különösen magában foglalja a kézművesipari vagy egyéb tevékenységet
folytató önálló vállalkozókat vagy családi vállalkozásokat, valamint a rendszeres gazdasági
tevékenységet folytató személyegyesüléseket vagy szövetkezeteket.
2. cikk
A vállalkozástípust meghatározó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékek
1.

A mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) típusba a 250-nél kevesebb személyt
foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az
50 millió EUR-t, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43
millió EUR-t.

2.

A kkv típuson belül a kisvállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás,
amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy
éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió EUR-t.

3.

A kkv típuson belül a mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan
vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves
árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió
EUR-t.
3. cikk
A foglalkoztatottak számának és a pénzügyi határértékek kiszámításakor figyelembe vett
vállalkozástípusok

1.

„Önálló vállalkozás” minden olyan vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdés
szerinti partnervállalkozásnak vagy a (3) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásnak.

2.

„Partnervállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek nem minősülnek a (3)
bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozásnak, és amelyek között a következő kapcsolat
áll fenn: egy vállalkozás (fölérendelt vállalkozás) egyedül vagy a (3) bekezdés
szerinti egy vagy több kapcsolt vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás
(alárendelt vállalkozás) tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25 %-ával
rendelkezik. Mindazonáltal egy vállalkozás még abban az esetben is függetlennek
tekinthető, tehát nem rendelkezik partnervállalkozásokkal, ha a következő beruházók
ezt a 25 %-os határértéket elérik vagy meghaladják, feltéve, hogy azok – egyénileg
vagy közösen – az érintett vállalkozásnak nem a (3) bekezdés szerinti kapcsolt
vállalkozásai:
(a)

HU

nyilvános befektetési vállalkozások, kockázatitőke-társaságok, rendszeres
kockázatitőke-befektetési tevékenységet végző egyének vagy egyének
csoportja, akik tőzsdén nem jegyzett társaságokba fektetnek be saját tőkét
(üzleti angyalok), feltéve hogy az ezen üzleti angyalok által ugyanabban a
vállalkozásban eszközölt összes befektetés nem haladja meg az 1 250 000
EUR-t,
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3.

(b)

egyetemek vagy nonprofit kutatóközpontok,

(c)

intézményi befektetők, ideértve a regionális fejlesztési alapokat,

(d)

10 millió EUR-nál kisebb költségvetéssel rendelkező és kevesebb mint 5 000
lakost képviselő független helyi hatóságok.

„Kapcsolt vállalkozások” azok a vállalkozások, amelyek között az alábbi
kapcsolatok valamelyike fennáll:
(a)

a vállalkozás rendelkezik a részvényesek vagy tagok szavazati jogának
többségével egy másik vállalkozásban,

(b)

a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás
igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét,

(c)

a vállalkozás valamely másik vállalkozás felett meghatározó befolyást
gyakorolhat az e vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító
okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek
megfelelően,

(d)

a vállalkozás, amely valamely másik vállalkozás részvényese vagy tagja, e
vállalkozás többi részvényesével vagy tagjával kötött megállapodás alapján
egyedül birtokolja a másik vállalkozásban a részvényesek vagy tagok szavazati
jogának többségét.

Feltételezni kell, hogy nem áll fenn meghatározó befolyás, ha a (2) bekezdés
második albekezdésében felsorolt befektetők – a részvényesként őket megillető
jogok sérelme nélkül – közvetlenül vagy közvetve nem vesznek részt az érintett
vállalkozás irányításában.
Azon vállalkozás vagy a (2) bekezdésben említett bármely befektető, amely egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül az első albekezdésben leírt kapcsolatok
valamelyikével rendelkezik, szintén kapcsolt vállalkozásnak tekintendő.
Azon vállalkozás, amely természetes személyen vagy közösen eljáró természetes
személyek csoportján keresztül e kapcsolatok valamelyikével rendelkezik, szintén
kapcsolt vállalkozásnak tekintendő, amennyiben tevékenységét vagy annak egy
részét ugyanazon érintett piacon vagy szomszédos piacon végzi.
„Szomszédos piac” egy termék vagy szolgáltatás piaca, amely az érintett piachoz
képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén helyezkedik el.
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4.

A (2) bekezdés második albekezdésében megállapított esetek kivételével egy
vállalkozás nem tekinthető kkv-nak, ha a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25 %át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv
irányítja.

5.

A vállalkozások önálló vállalkozási, partnervállalkozási vagy kapcsolt vállalkozási
jogállásukról nyilatkozatot tehetnek, amely magában foglalja a 2. cikkben a
határértékek tekintetében megállapított adatokat. A nyilatkozatot abban az esetben is
megtehetik, ha a tőke megoszlása nem teszi lehetővé annak pontos meghatározását,
hogy a tőke kinek a tulajdonát képezi, ebben az esetben a vállalkozás jóhiszeműen
kijelentheti, hogy jogosan feltételezheti, hogy a tőke 25%-át vagy nagyobb részét
nem birtokolja egy másik vállalkozás vagy több, egymással kapcsolt viszonyban lévő
vállalkozás. Az ilyen nyilatkozatok nem érintik a nemzeti vagy uniós szabályok által
előírt ellenőrzéseket és vizsgálatokat.
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4. cikk
Az alkalmazotti létszámhoz, valamint a pénzügyi határértékekhez és a referenciaidőszakokhoz felhasznált adatok
1.

Az alkalmazotti létszám és a pénzügyi határértékek meghatározásához
felhasználandó adatok a legutolsó jóváhagyott számviteli időszakhoz kapcsolódó,
éves szinten kiszámított adatok. Ezeket a számlák zárásának napjától kezdődően kell
figyelembe venni. Az árbevétel-adatot a hozzáadottérték-adó (héa) és egyéb
közvetett adók levonásával kell számítani.

2.

Amennyiben a számlák zárásának napján a vállalkozás megállapítja, hogy éves
szinten meghaladta a 2. cikkben megállapított alkalmazotti létszámot vagy pénzügyi
határértéket, illetve e létszám vagy határérték alá esik, nem veszíti el a mikro-, kisvagy középvállalkozási jogállását, illetve nem szerez ilyet, kivéve ha a vállalkozás
ezeket a határértékeket két egymást követő számviteli időszakban átlépi.

3.

Újonnan alapított vállalkozások esetében, amelyek számláit még nem zárták le, a
felhasználandó adatokat a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésből kell
származtatni.
5. cikk
Alkalmazotti létszám

Az alkalmazotti létszám az éves munkaerőegységek (ÉME) számával egyenlő, azaz azon
személyek számával, akik teljes munkaidőben dolgoztak az érintett vállalkozásban vagy
annak megbízásából az adott referenciaév egészében. Azon személyek munkája, akik nem
dolgoztak egész évben, vagy részmunkaidőben dolgoztak, tekintet nélkül a munka
időtartamára, valamint a szezonális munkavállalók munkája az ÉME törtrészének számít. Az
alkalmazottak magukban foglalják a következőket:
(a)

munkavállalók;

(b)

a vállalkozásnál dolgozó, a vállalkozásnak alárendelt személyek, akik a
nemzeti jog értelmében munkavállalónak minősülnek,

(c)

tulajdonos-vezetők,

(d)

a vállalkozásban rendszeres tevékenységet folytató tagok, akik részesülnek a
vállalkozás pénzügyi hasznából.

Nem számítanak alkalmazottnak az ipari tanulói foglalkoztatásra vonatkozó, illetve
szakképzési szerződés alapján a vállalkozásnál szakképzésben részt vevő ipari tanulók, illetve
tanulók. A szülési vagy szülői szabadságok időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.
6. cikk
A vállalkozás adatainak meghatározása

HU

1.

Önálló vállalkozások esetében az adatokat – ideértve a foglalkoztatottak számát –
kizárólag az adott vállalkozás beszámolója alapján kell megállapítani.

2.

A partnervállalkozással vagy kapcsolt vállalkozással rendelkező vállalkozások
adatait, ezen belül a foglalkoztatottak számát, a vállalkozás beszámolója vagy egyéb
adatai alapján kell megállapítani, vagy – ha van ilyen – a vállalkozás konszolidált
beszámolója alapján, vagy azon konszolidált beszámoló alapján, amely a
konszolidáció folytán tartalmazza a vállalkozás adatait. Az első albekezdésben
említett adatokhoz hozzá kell adni az érintett vállalkozás minden olyan
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partnervállalkozásának adatait, amely hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc
előző vagy következő szintjén helyezkedik el. Az összesítés arányos a tőkében vagy
a szavazati jogokban (amelyik nagyobb) meglévő részesedés százalékával.
Keresztrészesedés esetén a nagyobb százalékarányt kell alkalmazni. Az első és
második albekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni minden olyan vállalkozás
adatainak 100 %-át, amelyek közvetlenül vagy közvetve az érintett vállalkozás
kapcsolt vállalkozásai, amennyiben ezeket az adatokat még nem vonták be a
konszolidációba.

HU

3.

A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából az érintett vállalkozás
partnervállalkozásainak adatait az – adott esetben konszolidált – beszámolójukból és
egyéb – adott esetben konszolidált – adataikból kell származtatni. Ehhez hozzá kell
adni minden olyan vállalkozás adatainak 100 %-át, amely e partnervállalkozás
kapcsolt vállalkozása, kivéve ha ezeket az adatokat bevonták a konszolidációba.
Ugyanazon (2) bekezdés alkalmazása szempontjából az érintett vállalkozás kapcsolt
vállalkozásainak adatait az – adott esetben konszolidált – beszámolójukból és egyéb
– adott esetben konszolidált – adataikból kell származtatni. Ezekhez arányosan hozzá
kell adni e kapcsolt vállalkozás minden lehetséges partnervállalkozásának adatait,
amelyek hozzá képest közvetlenül az értékesítési lánc előző vagy következő szintjén
helyezkednek el, kivéve ha ezeket az adatokat legalább a (2) bekezdés második
albekezdése szerint megállapított százalékkal arányos mértékben már bevonták a
konszolidált beszámolóba.

4.

Ha a konszolidált beszámoló egy adott vállalkozásra nem tartalmazza a
foglalkoztatottak számát, ezt a vállalkozás partnervállalkozásaitól származó adatok
arányos összesítésével kell kiszámítani, hozzáadva azon vállalkozások adatait,
amelyekkel az érintett vállalkozás kapcsolt viszonyban áll.
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III. MELLÉKLET
Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk
I. RÉSZ

a 10. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő
adatok
A támogatás száma
Tagállam
Tagállami
hivatkozási szám
Régió

(a Bizottság tölti ki)

A régió NUTS-neve11

Regionális támogatási státusz12

A
támogatást Név
nyújtó hatóság
Postacím
Internetcím
A
támogatás
megnevezése
Nemzeti jogalap (a
nemzeti közzététel
adataira
való
hivatkozással)
A
támogatási
intézkedés
teljes
szövegének
internetes
elérhetősége
Az
intézkedés Program
típusa
Ad hoc támogatás
Létező támogatási
program vagy ad
hoc
támogatás Meghosszabbítás
módosítása
Módosítás

A támogatás
száma

Időtartam14

éééé.hh.nn–éééé.hh.nn.

11
12
13

14

HU

A
kedvezményezett
vállalkozáscsoport13 neve

Program

bizottsági

és

a

hivatkozási

NUTS – a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. A régió nevét a 2. szint szerint kell
megadni.
Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja: „A” státusz, az EUMSZ 107. cikke (3)
bekezdésének c) pontja: „C” státusz, regionális támogatásra nem jogosult régió: „N” státusz.
A vállalkozás fogalma a Szerződésben megfogalmazott versenyjogi szabályok és e rendelet
alkalmazásában jogi formájától és finanszírozási módjától függetlenül magában foglalja a gazdasági
tevékenységet végző valamennyi entitást. A Bíróság kimondta, hogy a (jogilag vagy ténylegesen)
ugyanazon entitás által ellenőrzött gazdálkodó egységeket egy vállalkozásnak kell tekinteni.
Az az időszak, amelyben a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállal a támogatás nyújtására.
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éééé.hh.nn.

A
támogatás Ad hoc támogatás
nyújtásának
időpontja15
Érintett gazdasági Valamennyi
gazdasági
ágazat(ok)
ágazat
jogosult
a
támogatásra
A következő ágazatokra
korlátozódó támogatás:
Kérjük, adja meg a Nace
Rev. 2.16 kódot

A kedvezményezett kkv
típusa
nagyvállalkozás
Költségvetés
A program tervezett éves … nemzeti pénznem (teljes összeg)
költségvetése17
A
vállalkozásnak … nemzeti pénznem (teljes összeg)
megítélt
ad
hoc
támogatás teljes összege18
Kezességvállalás esetén19

Támogatási
eszköz (5. cikk)

… nemzeti pénznem (teljes összeg)

Vissza
nem
térítendő
támogatás/Kamattámogatás
Hitel/Visszafizetendő előlegek
Kezességvállalás (adott esetben a bizottsági
határozat feltüntetésével20)
Adókedvezmény
Kockázati tőke nyújtása
Egyéb (kérjük, konkretizálja)

Az uniós alapokból Az uniós alap(ok) neve:
történő
társfinanszírozás
esetén

15
16
17
18
19
20

HU

Az
uniós …
nemzeti
finanszírozá pénznem (teljes
s
összege összeg)
(alaponként)

A rendelet (36) preambulumbekezdése szerint.
Nace Rev. 2. – az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere. Az ágazatot
az alágazat szintjén kell megadni.
Támogatási program esetében kérjük, adja meg a program tervezett éves költségvetését vagy a becsült
éves adóveszteséget a programban szereplő valamennyi támogatási eszközre.
Ad hoc támogatás esetében kérjük, adja meg a támogatás teljes összegét/a teljes adóveszteséget.
Kezességvállalás esetén kérjük, a (legmagasabb) vállalt hitelösszeget adja meg.
Adott esetben a rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban tüntesse fel a bruttó
támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó bizottsági határozatot.
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II. RÉSZ

a 10. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő
adatok
Kérjük, adja meg, hogy a csoportmentességi rendelet melyik rendelkezése alapján valósul meg a
támogatási intézkedés.
Maximális
KkvElsődleges célkitűzés – Célkitűzések
támogatási
bónusz
általános
célkitűzések (felsorolás)
(felsorolás)
intenzitás
százalék
ban
százalékban
vagy
Maximális
támogatási
összeg
nemzeti
pénznemben
(teljes
összeg)
…%
Regionális támogatás – Program
beruházási támogatás Ad hoc támogatás (15. cikk (1) …%
44

bekezdés)

(15. cikk)

Regionális támogatás – Áruszállítási költségek a támogatásra
működési támogatás jogosult területeken (16. cikk (2)
(16. cikk)
bekezdés a) pont)
Többletköltségek a legkülső régiókban
(16. cikk (2) bekezdés b) pont)
Kkv-támogatás
–
beruházási támogatás
(17. cikk)
Kkv-támogatás – kkv- Kockázatfinanszírozási támogatás (17.
finanszírozás
cikk)
Induló
vállalkozásnak
támogatás (20. cikk)

44
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…%
…%

… nemzeti
pénznem

nyújtott …

nemzeti
pénznem
…%;
induló
vállalkozásna
k
nyújtott
támogatás
esetén:
… nemzeti
pénznem
…%

Kkv-támogatás – Kkvkra
szakosodott
alternatív kereskedési
platformoknak
nyújtott támogatás (21.
cikk)
Kkv-támogatás
felkutatási

…%

–

A támogatási program(ok) keretében megítélt támogatást kiegészítő ad hoc regionális támogatás
esetében kérjük, adja meg mind a program, mind az ad hoc támogatás támogatási intenzitását.
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költségekhez nyújtott
támogatás (22. cikk)
Kutatás-fejlesztéshez
és
innovációhoz
nyújtott
támogatás
(23–26. cikk)

Kutatás- Alapkutatás
fejleszté (21. cikk (2) bekezdés a)
pont)
si
kutatás
projekth Alkalmazott
(23. cikk (2) bekezdés b)
ez
nyújtott pont)
támogat Kísérleti fejlesztés (23. cikk
ás (23. (2) bekezdés c) pont)
cikk)
Kutatási
infrastruktúra
létrehozásához nyújtott támogatás
(24. cikk)
Kkv-knak
nyújtott
innovációs
támogatás (25. cikk)
A
mezőgazdasági
és
halászati
ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési
támogatás (26. cikk)

…%

…%

…%

…%
…%

…%

Képzési támogatás (27.
cikk)
Foglalkoztatási
támogatás – hátrányos
helyzetű
vagy
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
után
nyújtott
támogatás
(28–29. cikk)

A hátrányos helyzetű munkavállalók
felvételéhez
vagy
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásához
bértámogatás
formájában nyújtott támogatás (28.
cikk)
A megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásával járó
többletköltségek
ellentételezéséhez
nyújtott támogatás (29. cikk)
Környezetvédelmi
A vállalkozások számára az uniós
támogatás
(30–36. környezetvédelmi
szabványok
cikk)
túlteljesítését, illetve uniós szabványok
hiányában
a
környezetvédelem
szintjének emelését lehetővé tevő
beruházási támogatás (30. cikk)
A
kkv-k
jövőbeni
közösségi
szabványokhoz idő előtt történő
alkalmazkodásához
nyújtott
támogatás (31. cikk)
Energiatakarékossági intézkedésekhez
nyújtott környezetvédelmi beruházási
támogatás (32. cikk)
Nagy
hatásfokú
kapcsolt
energiatermelésre
irányuló
környezetvédelmi
beruházási
támogatás (33. cikk)
Megújuló
energia
támogatására
irányuló környezetvédelmi beruházási
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támogatás (34. cikk)
Környezetvédelmi
adókedvezmény
formájában nyújtott támogatás (35.
cikk)
Szennyezett
területek
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott
beruházási támogatás (36. cikk)
Energiahatékony
távfűtéshez
és
távhűtéshez
nyújtott
beruházási
támogatás (37. cikk)
Környezeti tanulmányokhoz nyújtott
támogatás (38. cikk)

HU

74

…%

…%

…%

…%

HU

III. rész
AZ EGYEDI TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 10. CIKK SZERINTI
KÖZZÉTÉTELÉRE, ILLETVE EZEN INFORMÁCIÓKNAK A 12. CIKK ÉRTELMÉBEN A BIZOTTSÁG FELÉ
VALÓ TOVÁBBÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY
A támogatás száma
Tagállam
A támogatást nyújtó Név
hatóság
Internetcím

A kedvezményezett
és
a
vállalkozáscsoport
neve,
a
kedvezményezett
adószáma
A
kedvezményezett kkv
típusa

nagyvállalkozás
A kedvezményezett
székhelye
régió
szerint

A régió NUTS-neve45

Regionális támogatási státusz46

A kedvezményezett NACE Rev. 2. kód és megnevezés
gazdasági
tevékenysége
(ágazat(ok))
Nemzeti pénznemben
kifejezett
támogatástartalom47
Vissza

nem

Támogatási eszköz48 támogatás/Kamattámogatás

térítendő

Hitel/Visszafizetendő előlegek/Visszatérítendő
támogatás
Kezességvállalás (adott esetben a bizottsági
határozat feltüntetésével49)
Adókedvezmény

Kockázatfinanszírozás
Egyéb (kérjük, konkretizálja)

45
46
47
48
49

HU

NUTS – a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája. A régió nevét a 2. szint szerint kell
megadni.
Az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja: „A” státusz, az EUMSZ 107. cikke (3)
bekezdésének c) pontja: „C” státusz, regionális támogatásra nem jogosult régió: „N” státusz.
Bruttó támogatási egyenérték, kockázatfinanszírozás esetén pedig az állami beruházás összege.
Több támogatási eszközön keresztül nyújtott támogatás esetében az összeget eszközök szerinti
bontásban kell megadni.
Adott esetben tüntesse fel a bruttó támogatási egyenérték kiszámításának módszerét jóváhagyó
bizottsági határozatot.
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A
támogatás
nyújtásának
időpontja

éééé.hh.nn.

A támogatás célja
jogalap, ideértve a
végrehajtó
rendelkezéseket
és
adott
esetben
a
támogatási programot
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IV. MELLÉKLET
Formanyomtatvány ösztönző hatású támogatás kérelmezéséhez (a 6. cikknek
megfelelően)
1.

2.

3.

4.

A támogatás kedvezményezettjére vonatkozó információk:
•

Név, székhely, fő gazdasági tevékenység (ágazat NACE-kódja),

•

nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a rendelet alapján nem minősül nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak;

•

nyilatkozat az elmúlt három évben egyéb projektekre elnyert támogatásokról
(csekély összegű és állami egyaránt)

•

nyilatkozat az ugyanerre a projektre más nyújtó hatóságtól kapott vagy
folyósítandó támogatásról.

A támogatandó projekt/tevékenységre vonatkozó információk:
•

a projekt ismertetése

•

az érintett területre gyakorolt várható pozitív hatások ismertetése (pl. új vagy
megőrzendő munkahelyek száma, K+F+I tevékenységek, képzések, klaszter
létrehozása)

•

vonatkozó jogalap (nemzeti, uniós vagy mindkettő)

•

a projekt megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja

•

projekthelyszín(ek)

Projektfinanszírozásra vonatkozó információk:
•

befektetések és kapcsolódó költségek

•

teljes elszámolható költség

•

a projekt/tevékenység végrehajtásához szükséges támogatási összeg

•

támogatási intenzitás

A támogatás szükségességére és várható hatásaira vonatkozó információk:
A támogatás szükségességének és az ezáltal a beruházási és a helyszínnel
kapcsolatos döntésre gyakorolt hatás rövid ismertetése. Kérjük, adja meg, hogy a
támogatás elmaradása esetén milyen alternatív beruházásra, melyik alternatív
helyszínen kerülne sor.
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V. MELLÉKLET
A tagállam állami támogatási honlapjára vonatkozó rendelkezések

HU

1.

A tagállamok egyetlen állami támogatási honlapot hoznak létre, amelyeken
egyszerűen hozzáférhető módon közzéteszik a 10. cikk (1) bekezdésének b)
pontjában és a 2. cikkben meghatározott információkat.

2.

A honlap elérhetőségét keresőeszközzel vagy felhasználói keresőfelülettel (a
továbbiakban együttesen: keresőfunkció) kell biztosítani. A keresőfunkció révén
valamennyi információnak külön-külön és együtt is kereshetőnek kell lennie.
Lehetővé kell tenni a keresőfunkció eredményeinek a közös szabványok szerinti
legalább két különböző formátumban való letöltését oly módon, hogy biztosított
legyen az adatok táblázatos formában (pl. XLS, CSV), vagy jelölőnyelves (XML,
HTML) formában történő további kezelhetősége.

3.

A honlaphoz bármely érdeklődő számára korlátlan hozzáférést kell biztosítani.
Felhasználói regisztrációt nem lehet előírni.
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