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Mål 
 

Forenklet og bedre målrettet statsstøtte til vækst og 
beskæftigelse. 26 statsstøttekategorier godkendes 
automatisk, så medlemsstaterne sparer tid ved tildeling af 
statsstøtte.  
 
 

 Denne nye generelle gruppefritagelsesforordning (i det følgende kaldet "forordningen") letter 
administrationen i forbindelse med tildeling af statsstøtte, idet den øger antallet af 
statsstøttekategorier, der ikke skal anmeldes til Kommissionen, til 26 og konsoliderer de regler, der 
tidligere fandtes i fem særskilte forordninger, i én tekst.  
 
 De 26 statsstøttekategorier er dem, der virkelig vil gavne jobskabelsen og de europæiske 

virksomheders konkurrenceevne. Ud over at lette de offentlige myndigheders og Kommissionens 
administrative byrde giver forordningen også medlemsstaterne et incitament til at anvende de 
begrænsede ressourcer på den mest effektive måde. 
 

 Forordningen er af særlig stor betydning for små og mellemstore virksomheder (SMV), fordi 
samtlige 26 støttekategorier  omfatter SMV, og nogle af dem oven i købet tager specielt sigte på 
SMV. 

 
 
………………………. 
 

"Disse nye regler giver medlemsstaterne præcise rammer for tildeling af målrettet støtte til jobskabelse, fremme af 
konkurrenceevnen og forbedring af miljøet, uden at Kommissionen skal involveres på nogen måde. Kommissionen har 
hermed indfriet sine forpligtelser  i henhold til handlingsplanen for statsstøtte  og den såkaldte "Small Business Act" til at 

gøre det lettere for medlemsstaterne hurtigt at yde den rette type statsstøtte."  
 

Neelie KROES, Kommissær for Konkurrence. 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       De generelle principper i forordningen  
 
 For at støtte kan falde ind under en af de 26 kategorier, der er omfattet af forordningen, skal den opfylde 

en række betingelser, så det sikres, at den både medfører nye aktiviteter, der ellers ikke ville være 
gennemført, og fremmer den økonomiske udvikling uden at fordreje konkurrencen. 
 
 Når disse betingelser er opfyldt, kan medlemsstaten yde den pågældende støtte umiddelbart uden at 

anmelde den til Kommissionen. Medlemsstaterne skal blot underrette Kommissionen om støtten – ved 
anvendelse af en enkel oplysningsformular – og først efter at støtten er ydet. 
 
 Forordningen anvendes på "gennemsigtig" støtte, dvs. tilskud og rentetilskud, lån, hvor 

bruttosubventionsækvivalenten er blevet beregnet på grundlag af referencesatsen, garantiordninger, 
skattemæssige foranstaltninger (med et loft) og visse typer tilbagebetalingspligtige lån.  
 
 Forordningen gælder for næsten alle erhvervssektorer, undtagen fiskeri og akvakultur, landbrug og dele af 

kulindustrien. Regionalstøtte inden for stålindustrien, skibsbygningsindustrien og kemofiberindustrien samt 
regionalstøtteordninger, der tager sigte på bestemte erhvervssektorer, er også udelukket. Den omfatter ikke 



eksportrelaterede aktiviteter eller støtte, der begunstiger indenlandske frem for importerede produkter. Den 
omfatter heller ikke ad hoc-støtte til store virksomheder (dette gælder ikke for regional investerings- og 
beskæftigelsesstøtte). 
 
 Det er muligt at kumulere de forskellige foranstaltninger, der er omfattet af forordningen, når blot de 

vedrører forskellige identificerbare støtteberettigede omkostninger. Kumulering er ikke tilladt i forbindelse 
med omkostninger, som helt eller delvis overlapper hinanden, hvis en sådan kumulering medfører en 
overskridelse af den højeste støtteintensitet, der gælder i henhold til forordningen. 
 
 Støtteforanstaltninger, som ikke er omfattet af forordningen, er ikke nødvendigvis ulovlige. De skal blot 

stadig anmeldes på forhånd, hvorefter Kommissionen vil undersøge dem på grundlag af de eksisterende 
retningslinjer og rammebestemmelser. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       De støttekategorier, der er omfattet af forordningen 
 
I henhold til forordningen kan der ydes støtte inden for følgende kategorier, idet de maksimale støttebeløb, 
der er fastsat i forordningen, ikke må overskrides. 
 

2.1      Støtte begrænset til SMV 
 
Små og mellemstore virksomheder 
Ud over de former for støtte, der kan ydes til alle virksomheder, tager flere typer støtte specielt sigte på at 
hjælpe SMV med at afbøde de "markedssvigt", de udsættes for. SMV kan få støtte på deres forskellige 
udviklingstrin.  
 

 Investerings- og beskæftigelsesstøtte til SMV  
 Støtte til konsulentbistand til SMV 
 Støtte til SMV's deltagelse i messer.  

 
Støtte i form af risikovillig kapital 
Risikovillig kapital er en vigtig finansieringskilde for SMV. Ved forordningen fritages 
risikokapitalforanstaltninger for anmeldelsespligten, hvis de tager form af en private equity-investeringsfond 
med staten som partner, investor eller deltager, selv om det måtte være på mindre fordelagtige vilkår end 
for andre investorer. Investeringsfonden kan investere op til 1,5 mio. EUR pr. målvirksomhed over en given 
tolvmåneders periode. 
 
Støtte til kvindelige iværksættere 
I henhold til forordningen kan medlemsstaterne yde støtte til nye små virksomheder, der er oprettet af 
kvindelige iværksættere, for at disse virksomheder får mulighed for at afbøde de særlige markedssvigt, de 
udsættes for, især når det gælder adgang til finansiering. Forordningen tillader støtte til forskellige former for 
driftsomkostninger, herunder udgifter til pasning af børn og ældre pårørende. 
 

2.2      Støtte til alle virksomheder 
 
Støtte til forskning, udvikling og innovation (F&U&I) 
Ud over de mere traditionelle kategorier af F&U-støtte omfatter forordningen også en række 
innovationsforanstaltninger til fremme af de europæiske virksomheders konkurrenceevne gennem en 
forøgelse af udgifterne til F&U&I. 
 

 Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter  
 Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser   
 Støtte til SMV's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder  
 Støtte til unge innovative virksomheder 
 Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupportydelser 
 Støtte til lån af højt kvalificeret personale 
 Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren. 

 
Støtte til miljøbeskyttelse  



Forordningen gør det lettere for de nationale myndigheder at iværksætte en lang række 
støtteforanstaltninger til miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer.  
 

 Støtte til investeringer, som er mere vidtgående end fællesskabsstandarderne for 
miljøbeskyttelse  
 Støtte til erhvervelse af transportmidler, som er mere vidtgående end fællesskabsstandarderne 

for miljøbeskyttelse  
 Støtte, der sætter SMV i stand til hurtigt at tilpasse sig nye fællesskabsstandarder  
 Investeringsstøtte til energibesparende foranstaltninger  
 Investeringsstøtte til højeffektiv kraftvarmeproduktion  
 Investeringsstøtte til fremme af energi fra vedvarende energikilder  
 Støtte til miljøundersøgelser  
 Støtte i form af lempelser af miljøafgifter. 

 
Regionalstøtte 
Medlemsstaternes regionalstøtte fremmer den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed i EU ved  
at afhjælpe de ulemper, der gør sig gældende for dårligt stillede regioner.  
 

 Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte  
 Støtte til nyoprettede små virksomheder i regionalstøtteområder.  

 
Uddannelsesstøtte 
Forordningen tillader støtte til både generel og specifik uddannelse. 
 

 
Støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere 
Forordningen omfatter støtte, der tilskynder virksomhederne til at ansætte handicappede eller  på anden 
måde dårligt stillede arbejdstagere.  
 

 Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere   
 Støtte i form af løntilskud til beskæftigelse af handicappede arbejdstagere . 
 Støtte til kompensation for meromkostninger ved beskæftigelse af handicappede 

arbejdstagere.  
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Hvordan opnår man den statsstøtte, der er tilladt ved forordningen? 
 
Forordningen gælder for støtte, der ydes af medlemsstaterne og ikke af Kommissionen. For at opnå denne 
støtte skal virksomhederne kontakte de offentlige myndigheder på nationalt eller regionalt/lokalt plan. 
 
 

     
 
 
 
 

Gruppefritagelsesforordningen er tilgængelig i sin fulde ordlyd: 

Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 

EUT L 241 af 9.8.2008, s. 3. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 
 Yderligere oplysninger om denne forordning kan fås ved henvendelse til Kommissionens 

Generaldirektorat for Konkurrence, Kontor A3 (Statsstøttepolitik og –kontrol). 
 
 

Andre oplysninger om statsstøttereglerne: 

Meddelelse om statsstøttereglerne 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Handbook on State aid rules for SMEs 
 (offentliggøres i nær fremtid) 



State aid: what is possible under EU rules – an overview 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=

en 

State aid: frequently asked questions concerning EU rules 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=

en 
 


