
 
 

EU:s POLITIK FÖR STATLIGT STÖD: Allmän 
gruppundantagsförordning 
Gäller från och med den 29 augusti 2008 till och med den 31 december 2013 
 
 

 

Mål 
 

Förenkling och bättre riktat statligt stöd för tillväxt och 
arbetstillfällen. Medlemsstaterna sparar tid vid 
handläggningen av statligt stöd genom att 26 typer av stöd 
godkänns automatiskt.  
 
 

 Denna nya förordning – den allmänna gruppundantagsförordningen – gör det enklare att 
bevilja statligt stöd genom att antalet stödkategorier som inte behöver anmälas till 
kommissionen utökas till 26 och genom att de regler som tidigare fanns i fem olika förordningar 
harmoniseras och sammanförs till en enda text.  
 
 De 26 stödkategorierna är de som kommer att vara till störst nytta när det gäller att skapa 

sysselsättning och förbättra EU:s konkurrenskraft. Förutom att minska de offentliga 
myndigheternas och kommissionens arbetsbörda uppmuntrar den nya förordningen 
medlemsstaterna att använda de begränsade resurserna så effektivt som möjligt.  
 

Den allmänna gruppundantagsförordningen är särskilt viktig för små och medelstora företag, 
eftersom små och medelstora företag kan få del av alla 26 åtgärder som omfattas av 
förordningen. Det finns till och med vissa åtgärder som är särskilt utformade just för sådana 
företag.  

 
 
………………………. 
 

”De nya reglerna utgör en klar och tydlig ram som gör det möjligt för medlemsländerna att ge stöd som är inriktat på 
att skapa sysselsättning, stärka konkurrenskraften och förbättra miljön utan att kommissionen behöver bli inblandad 

överhuvudtaget. Kommissionen uppfyller därför i enlighet med handlingsplanen för statligt stöd och rättsakten för 
småföretag i Europa sitt åtagande om att medlemsländerna snabbare och lättare ska kunna bevilja rätt typ av statligt 

stöd.”  
 

Neelie Kroes , kommissionsledamot med ansvar för konkurrens 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Gruppundantagsförordningens allmänna principer 
 
 För att ett stöd ska höra till någon av de 26 stödkategorierna i gruppundantagsförordningen måste det 

uppfylla vissa villkor, så att det både leder till ny verksamhet som annars inte skulle ha genomförts och 
främjar ekonomisk utveckling utan att snedvrida konkurrensen. 
 
 Om dessa villkor är uppfyllda kan medlemsstaten bevilja stöd direkt utan att först anmäla det till 

kommissionen. Det räcker att medlemsstaterna med hjälp av ett enkelt formulär meddelar kommissionen 
att stödet har beviljats. 
 
 Förordningen gäller s.k. överblickbart stöd, nämligen bidrag och räntesubventioner, lån där 

bruttobidragsekvivalenten beräknas med hänsyn till referensräntan, garantiordningar, skatteåtgärder (med 
ett tak) och vissa typer av lån med återbetalningsskyldighet.  
 



 Förordningen omfattar nästan alla ekonomiska sektorer, utom fiske och vattenbruk, jordbruk och delar av 
kolsektorn. Däremot omfattar förordningen inte regionalstöd inom stål-, varvs- och syntetfiberindustrin. Den 
omfattar inte heller regionala stödordningar som är riktade till särskilda ekonomiska sektorer. Förordningen 
omfattar inte stöd till exportrelaterad verksamhet eller stöd som gynnar användningen av inhemska varor 
framför importerade. Den omfattar inte stöd för särskilda ändamål till stora företag (detta gäller dock inte 
regionalt investeringsstöd och sysselsättningsstöd). 
 
 Kumulering av olika åtgärder i gruppundantagsförordningen är tillåten så länge åtgärderna avser olika 

identifierbara stödberättigande kostnader. Kumulering är inte tillåten för helt eller delvis överlappande 
kostnader, om det skulle leda till att den högsta tillåtna stödnivån överskreds. 
 
 Stödåtgärder som inte omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen kan ändå godkännas. De 

omfattas helt enkelt av det vanliga anmälningskravet: kommissionen kommer att undersöka sådana 
anmälningar på grundval av befintliga riktlinjer och rambestämmelser. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Godkända stödkategorier enligt gruppundantagsförordningen 
 
Följande typer av stöd kan beviljas enligt gruppundantagsförordningen, upp till det högsta tillåtna 
stödbelopp som anges i förordningen. 
 

2.1      Stöd till små och medelstora företag 
 
Små och medelstora företag 
Utöver de kategorier av stöd som kan beviljas alla företag finns olika typer av stöd som är särskilt utformade 
för att hjälpa små och medelstora företag att komma över de särskilda ”marknadsmisslyckanden” som de 
ställs inför. Små och medelstora företag kan få stöd under olika skeden i sin utveckling.  
 

 Investeringsstöd till små och medelstora företag.  
 Konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag. 
 Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor.  

 
Stöd i form av riskkapital 
Riskkapital är ett viktigt finansieringsmedel för små och medelstora företag. Enligt 
gruppundantagsförordningen behöver riskkapitalåtgärder i form av private equity-fonder där staten deltar 
inte anmälas. Investeringsfonden får investera upp till 1,5 miljarder euro per målföretag under en 
tolvmånadersperiod. 
 
Stöd till kvinnligt företagande 
Enligt gruppundantagsförordningen får medlemsstaterna ge stöd till små företag som nyligen har startats av 
kvinnliga företagare, för att de ska komma över de särskilda ”marknadsmisslyckanden” som de ställs inför, i 
synnerhet när det gäller tillgång till finansiering. Enligt förordningen är stöd till olika typer av driftskostnader 
tillåtet, bland annat tillsyn av barn och vård av föräldrar. 
 

2.2      Stöd till alla företag 
 
Stöd till forskning, utveckling och innovation 
Förutom traditionellt stöd till forskning och utveckling omfattar gruppundantagsförordningen också en rad 
innovativa åtgärder för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft genom att mer pengar satsas 
på forskning, utveckling och innovation. 
 

 Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt.  
 Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier.  
 Stöd till små och medelstora företags kostnader för industriell äganderätt.  
 Stöd till nystartade innovativa företag. 
 Stöd till innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster. 
 Stöd för att hyra in högkvalificerad personal.  
 Stöd till forskning och utveckling inom jordbruks- och fiskerisektorerna. 

 



Miljöstöd  
Genom förordningen blir det lättare för de nationella myndigheterna att bevilja ett stort antal stödåtgärder 
som främjar miljöskydd eller insatser mot klimatförändringen,  
 

 Investeringar för att gå längre än gemenskapens miljöskyddsnormer.  
 Anskaffning av transportfordon som uppfyller strängare krav än gemenskapens miljönormer.  
 Stöd för tidig anpassning till gemenskapens framtida miljönormer.  
 Investeringar i energisparåtgärder.  
 Investeringar i högeffektiv kraftvärme. 
 Stöd till miljöinvesteringar för att främja energi från förnybara energikällor. 
 Stöd till miljöstudier.  
 Stöd i form av nedsättning av miljöskatter.  

 
Regionalstöd 
Nationellt regionalstöd främjar den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU genom att 
försöka avhjälpa de nackdelar de mindre gynnade områdena har.  
 

 Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd.  
 Stöd till nybildade småföretag I stödområden.  

 
Stöd till utbildning 
Enligt förordningen är stöd tillåtet både för allmän och särskild utbildning. 
 

 
Stöd för arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder 
Gruppundantagsförordningen omfattar stöd som uppmuntrar företagen att anställa arbetstagare med 
funktionshinder eller arbetstagare med sämre förutsättningar.  
 

 Stöd i form av lönesubventioner för rekrytering av arbetstagare med sämre förutsättningar.  
 Stöd i form av lönesubventioner för anställning av arbetstagare med funktionshinder.  
 Stöd som ersätter extra utgifter för att anställa arbetstagare med funktionshinder.  

 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Hur får man sådant statligt stöd som tillåts i gruppundantagsförordningen? 
 
Gruppundantagsförordningen gäller stöd som beviljas av medlemsstaterna, inte av kommissionen. För att få 
sådant stöd måste företagen kontakta de offentliga myndigheterna på lokal, regional eller nationell nivå. 
 
 

     
 
 
 
 

Gruppundantagsförordningen finns i fulltext på följande webbplats: 

Kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier 
av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i 

fördraget (allmän gruppundantagsförordning) 
EUT L 241, 9.8.2008, s. 3. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

 Om du vill ha mer information om denna förordning kan du kontakta Europeiska kommissionen, 
Generaldirektoratet för konkurrens, Enhet A3.  

 
 

Ytterligare information om statligt stöd: 

Handledning om statligt stöd  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Handbok om statligt stöd till små och medelstora företag 
 (Offentliggörs inom kort) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html


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

ge=EN&guiLanguage=en 

State aid: frequently asked questions concerning EU rules 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

