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A BIZOTTSÁG (EU) .../... RENDELETE 

(XXX) 

a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 

651/2014/EU rendelet módosításáról 
TERVEZET 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális 
állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 
2015/1588 tanácsi rendeletre1 és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, 

az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően, 

mivel: 

(1) A 651/2014/EU rendelet bizonyos támogatási kategóriákat összeegyeztethetőnek 
nyilvánít a belső piaccal. 

(2) Az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 vagy [az európai területi 
együttműködésről szóló új rendelet] szerinti európai területi együttműködési 
projektekben részt vevő vállalkozások gyakran nehezen tudják finanszírozni azokat a 
többletköltségeket, amelyek a különböző régiókban, tagállamokban vagy harmadik 
országokban található partnerekkel való együttműködéshez kapcsolódnak. Tekintettel 
arra, hogy a kohéziós politika szempontjából fontos szerepet tölt be az európai területi 
együttműködés, amely keretet biztosít a különböző tagállamok vagy harmadik 
országok nemzeti, regionális és helyi szereplői közötti közös fellépések és 
szakpolitikai eszmecserék végrehajtásához, enyhíteni kell az európai területi 
együttműködési projektek előtt álló bizonyos nehézségeket annak érdekében, hogy e 
projektek könnyebben megfeleljenek az állami támogatási szabályoknak. A Bizottság 
tapasztalatainak fényében a 651/2014/EU rendeletet különösen az európai területi 
együttműködési projektekre irányuló támogatásokra kell alkalmazni, függetlenül a 
kedvezményezett vállalkozások méretétől. 

(3) Tekintettel arra, hogy az európai területi együttműködési projektekben részt vevő 
vállalkozásoknak nyújtott kis összegű támogatások korlátozott hatást gyakorolnak a 
kereskedelemre és a versenyre, egyszerű szabályokat kell elfogadni azokra az esetekre, 
amikor az egy vállalkozásra jutó támogatás halmozott összege projektenként nem 
halad meg egy bizonyos felső határt. 

                                                 
1 HL L 248., 2015.9.24., 1. o.  
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó 
egyedi rendelkezésekről (HL L 347., 2013.12.20., 259. o.). 
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(4) A független szakértők által végzett értékelést és rangsorolást követően a „kiválósági 
pecsét” minőségi védjegyében részesült olyan kutatás-fejlesztési projektek, amelyek 
kiválónak és állami finanszírozásra érdemesnek tekinthetők, de a rendelkezésre álló 
költségvetési források hiánya miatt nem finanszírozhatók a Horizont keretprogramból, 
támogatásban részesülhetnek nemzeti forrásokból, köztük a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozóan az európai strukturális és beruházási alapok, valamint a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozóan az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az 
Európai Szociális Alap Plusz forrásaiból. Mivel ezek a projektek kis- és 
középvállalkozások által valósulnak meg, nem terjednek ki a piachoz nagyon közeli 
tevékenységekre, és korlátozott mértékű állami finanszírozásban részesülnek, a 
támogatásukra szánt nemzeti forrásokat összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső 
piaccal, és bizonyos feltételek mellett mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól. 
Ezenfelül a „kiválósági pecsét” védjegyének odaítélése előtt uniós szinten már értékelt 
feltételeket nem kell újból értékelni. Nem indokolt, hogy a projekteket végrehajtó 
szervezetek nyereségorientált vagy nonprofit jellege releváns legyen a belső piaci 
versenyre gyakorolt hatás szempontjából. Az EKT igazoló vizsgálata és a Marie 
Skłodowska-Curie-cselekvések keretében kutatóknak nyújtott, gazdasági 
tevékenységnek minősülő támogatásokat szintén összeegyeztethetőnek kell tekinteni a 
belső piaccal, ha a „kiválósági pecsét” minőségi védjegyében részesülnek. 

(5) A legalább három tagállam részvételével zajló transznacionális felhívások alapján a 
Horizont keretprogram társfinanszírozási eszköze keretében uniós szinten kiválasztott 
kutatás-fejlesztési projektek számára nyújtott, nemzeti és központi irányítású uniós 
forrásokból álló kombinált közfinanszírozás hozzájárulhat az európai kutatás-fejlesztés 
versenyképességének javításához. Mivel ezeket a projekteket független szakértők 
értékelik és választják ki, a projektek közös európai érdekű célkitűzéseket valósítanak 
meg, és jól meghatározott piaci hiányosságokat kezelnek, a tagállamok által a 
társfinanszírozási eszközhöz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat – köztük a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozóan az európai strukturális és beruházási alapokból, 
valamint a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozóan az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alap Pluszból származó forrásokat – 
bizonyos feltételek mellett összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal, és 
mentesíteni kell a bejelentési kötelezettség alól. Ezenfelül a projekt kiválasztása előtt a 
társfinanszírozási eszköz szintjén már értékelt feltételeket nem kell újból értékelni. 

(6) A Horizont keretprogram meghatározza, hogy milyen kutatási és innovációs 
cselekvések támogathatók. Azokban az esetekben, amikor az ilyen cselekvések 
kutatás-fejlesztési célú állami támogatásra is jogosultak lehetnek, egyértelművé kell 
tenni, hogy a Horizont keretprogram alapján támogatható cselekvések milyen 
mértékben felelnek meg az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti 
fejlesztés e rendeletben meghatározott kategóriáinak. E célból figyelembe kell venni a 
technológiai készenléti szinttel (TRL) kapcsolatos fogalommeghatározásokat. Az 1. 
TRL az alapkutatásnak, a 2., 3 és 4. TRL az alkalmazott kutatásnak, az 5., 6. és 8. TRL 
pedig a kísérleti fejlesztésnek felel meg. Ennek alapján indokolt, hogy a Horizont 
keretprogramon belüli „kutatási és innovációs cselekvések” az 1–4. TRL-nek, a 
Horizont keretprogramon belüli „innovációs cselekvések” pedig – a piaci elterjesztés 
kivételével – az 5–8. TRL-nek feleljenek meg. 

(7) Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek a tagállamok ellenőrzése alá 
tartozó – köztük megosztott irányítású uniós – forrásokat tartalmazhatnak a tőkeáttétel 
növelése és további európai beruházások támogatása érdekében. A tagállamoknak 
például lehetőségük van arra, hogy a megosztott irányítású uniós források egy részével 
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vagy saját forrásaikkal hozzájáruljanak az InvestEU Alap keretében nyújtott uniós 
garancia tagállami részalapjához. A tagállamok továbbá saját forrásaikon vagy a 
nemzeti fejlesztési bankokon keresztül finanszírozhatják az InvestEU Alap által 
támogatott pénzügyi termékeket. Az ilyen finanszírozás akkor minősülhet „állami 
forrásnak”, és lehet betudható az államnak, ha a tagállamok mérlegelési jogkörrel 
rendelkeznek az említett források felhasználása tekintetében. Ezzel ellentétben, 
amennyiben a tagállamok nem rendelkeznek mérlegelési jogkörrel a források 
felhasználása tekintetében, az említett források felhasználása nem tudható be az 
államnak. Az ilyen esetek a tekintetében a Bizottság további iránymutatást kíván 
nyújtani az InvestEU Alap által támogatott jellemző helyzetekkel kapcsolatban.  

(8) Azon esetek vonatkozásában, amelyeknél a nemzeti források – ideértve a megosztott 
irányítású uniós forrásokat is – a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében 
állami támogatásnak minősülnek, elő kell írni azokat a feltételeket, amelyek alapján a 
támogatást az InvestEU Alap végrehajtásának megkönnyítése érdekében 
összeegyeztethetőnek kell tekinteni a belső piaccal, és mentesíteni kell a bejelentési 
kötelezettség alól. 

(9) Az InvestEU Alap Bizottság általi kialakítása számos fontos versenyjogi biztosítékot 
foglal magában, mint például az uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósítását és az 
uniós hozzáadott értéket biztosító beruházások támogatását, valamint az InvestEU 
Alap kiegészítő jellegére és a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó 
beruházási helyzetek kezelésére vonatkozó követelményt. Ezen túlmenően az 
irányítási rendszer és a döntéshozatali eljárás már az uniós garancia kibocsátása előtt 
biztosítja, hogy az InvestEU által támogatott műveletek megfeleljenek a fenti 
követelményeknek. Végül az InvestEU Alap által nyújtott támogatás átlátható lesz, 
hatásait pedig értékelni fogják. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi 
termékekben foglalt állami támogatást ezért összeegyeztethetőnek kell tekinteni a 
belső piaccal, és korlátozott feltételek alapján mentesíteni kell a bejelentési 
kötelezettség alól. 

(10) A 651/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,  

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 
A 651/2014/EU rendelet a következőképpen módosul: 

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul: 

a) az (1) bekezdés a következő o) és p) ponttal egészül ki: 

„o) az európai területi együttműködési projektekre irányuló támogatás;  

p) az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás.”; 

b) a (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép: 

„a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) hatálya alá tartozó halászati és 
akvakultúra-ágazatban nyújtott támogatás, kivéve a képzési támogatást, a kkv-k finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatást, a kutatás-fejlesztés területén nyújtott 
támogatást, a kkv-knak nyújtott innovációs támogatást, a hátrányos helyzetű és a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatást, a legkülső régiókban biztosított 
regionális beruházási támogatást, a regionális működési támogatási programokat és az európai 
területi együttműködési projekteknek nyújtott támogatást;  
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b) az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás, kivéve a legkülső 
régiókban biztosított regionális beruházási támogatást, a regionális működési támogatási 
programokat, a kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatást, a kockázatfinanszírozási 
támogatást, a kutatás-fejlesztési támogatást, a kkv-knak nyújtott innovációs támogatást, a 
környezetvédelmi támogatást, a képzési támogatást, a hátrányos helyzetű és a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatást, az európai területi együttműködési 
projekteknek nyújtott támogatást, valamint az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi 
termékekben foglalt támogatást;”; 

a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(4) E rendelet nem alkalmazandó a következőkre: 

a) olyan támogatási programok, amelyek nem zárják ki kifejezetten egyedi támogatás olyan 
vállalkozás javára történő kifizetését, amellyel szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás 
van érvényben olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely valamely, ugyanazon 
tagállam által nyújtott támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek 
nyilvánított, kivéve a természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási 
programokat, valamint a III. fejezet 2a. és 16. szakaszának megfelelő támogatási 
programokat; 

b) az a) pontban említett vállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás; 

c) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás, kivéve a természeti 
katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló támogatási programokat, az induló 
vállalkozásoknak biztosított támogatási programokat, a regionális működési támogatási 
programokat, az 56e. cikk szerint kkv-knak nyújtott támogatást, valamint a III. fejezet 16. 
szakasza szerint pénzügyi közvetítőknek nyújtott támogatást, feltéve, hogy az említett 
programok az egyéb vállalkozásokkal szemben nem biztosítanak kedvezőbb elbánást a nehéz 
helyzetben lévő vállalkozások számára. 
* Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-
termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).”. 

2. A 2. cikk a következőképpen módosul: 

a) a 63., 64. és 65. pontot el kell hagyni; 

b) a szöveg a következő 83a. ponttal egészül ki: 

„83a. »technológiai készenléti szint«: a teljes kutatási, fejlesztési és innovációs láncot felölelő 
mérési rendszer, amely 1-től 9-ig terjedően alkalmaz mutatókat az egyes technológiák 
készenléti szintje és technológiai állapota egységes értelmezésének biztosításához*;”; 

c) a 84., 85. és 86. pont helyébe a következő szöveg lép: 

„84. »alapkutatás«: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy 
megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében 
folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy 
felhasználását (az 1. technológiai készenléti szintnek felel meg); 

85. »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 
létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező 
rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint 
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kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és a generikus 
technológiák ellenőrzéséhez szükséges (a 2., 3. és 4. technológiai készenléti szintnek felel 
meg); 

86. »kísérleti fejlesztés«: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó 
ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított 
termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új 
termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és 
dokumentálását célzó tevékenységek is (az 5–8. technológiai készenléti szintnek felel meg). 

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 a véglegesnek még nem 
tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat 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. 

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos 
változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, 
szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások 
fejlesztésnek minősülnek;”; 

d) a szöveg a következő 86b. ponttal egészül ki: 

„86b. »digitális transzformáció«: elektronikus eszközök és/vagy rendszerek által végzett 
olyan technológiák bevezetése, amelyek lehetővé teszik a termékfunkciók bővítését, az online 
szolgáltatások fejlesztését, a folyamatok korszerűsítését vagy az árutermelés és 
szolgáltatásnyújtás kiiktatásán alapuló üzleti modellekre való áttérést, és végső soron átalakító 
hatást eredményeznek;”; 

e) a szöveg a következő 138a. ponttal egészül ki: 

„138a. »újgenerációs felhordó hálózatok (NGN)«: olyan fejlett felhordó hálózatok, amelyek 
az NGA-hálózatok optikai szálon (vagy azzal egyenértékű technológián) keresztüli kiépítését 
támogathatják;”; 

f) a szöveg a következő 166–182. ponttal egészül ki: 

„Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatásokkal 
kapcsolatos fogalommeghatározások  
166. »uniós garancia«, az [InvestEU programról szóló] rendeletben [hivatkozás] 
meghatározottak szerint: az uniós költségvetés által nyújtott olyan garancia, amelynek 
keretében a [költségvetési rendelet 219. cikkének (1) bekezdése szerinti] költségvetési 
biztosítékok a végrehajtó partnerekkel kötött egyedi garanciamegállapodások aláírása révén 
lépnek hatályba;  

167. »InvestEU Alap«: az [InvestEU programról szóló] rendelettel [hivatkozás] létrehozott 
alap, amely uniós garanciát nyújt a végrehajtó partnerek által végrehajtott finanszírozási és 
beruházási műveletekhez; 

168. »pénzügyi termék«, az [InvestEU programról szóló] rendeletben [hivatkozás] 
meghatározottak szerint: olyan finanszírozási mechanizmus vagy megállapodás, amelynek 
feltételei értelmében a végrehajtó partner az [InvestEU programról szóló rendelet 13. cikke] 
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szerinti bármely formában közvetlen vagy közvetített finanszírozást nyújt végső 
kedvezményezetteknek; 

169. »nemzeti fejlesztési bankok vagy intézmények«, az [InvestEU programról szóló] 
rendeletben [hivatkozás] meghatározottak szerint: hivatásos alapon pénzügyi tevékenységeket 
folytató jogi személyek, amelyek valamely tagállamtól vagy valamely központi, regionális 
vagy helyi szintű tagállami szervezettől megbízást kapnak arra, hogy fejlesztési 
tevékenységeket végezzenek;  

170. »pénzügyi közvetítő«: formájától és tulajdonjogi viszonyaitól függetlenül bármely 
pénzügyi intézmény, amely magában foglalhat többek között bankokat, nem banki 
hitelintézeteket, befektetési alapokat, mikrofinanszírozási intézményeket, 
garanciatársaságokat, lízingtársaságokat, valamint nemzeti fejlesztési bankokat vagy 
intézményeket;  

171. »üzleti alapon működő pénzügyi közvetítő«: olyan pénzügyi közvetítő, amely 
nyereségorientált alapon és teljes saját kockázatra, állami kezességvállalás nélkül működik, 
kivéve a nemzeti fejlesztési bankokat vagy intézményeket;  

172. »végrehajtó partner«, az [InvestEU programról szóló] rendeletben [hivatkozás] 
meghatározottak szerint: az a támogatható partner, például pénzügyi intézmény vagy más 
közvetítő, amellyel a Bizottság garanciamegállapodást ír alá; 

173. »piaci források«: tulajdoni viszonyaiktól függetlenül az üzleti alapon működő pénzügyi 
közvetítőkhöz és egyéb piaci befektetőkhöz tartozó olyan források, amelyek nyereségorientált 
alapon és teljes saját kockázatra, állami kezességvállalás nélkül működnek és függetlenek a 
végső kedvezményezettektől. Ez magában foglalja az üzleti angyalok, az EBB-csoport, az 
EBRD és más multilaterális fejlesztési bankok forrásait, de nem foglalja magában a nemzeti 
fejlesztési bankok vagy intézmények forrásait; 

174. »fehér területek«: olyan területek, ahol a megfelelő feltérképezés vagy a nyilvános 
konzultáció eredményei szerint nincs azonos kategóriájú széles sávú infrastruktúra (széles 
sávú alap- vagy NGA/NGN hálózat), és három éven belül piaci feltételek mellett nem is 
terveznek ilyet; 

175. »szürke területek«: olyan területek, ahol a megfelelő feltérképezés vagy a nyilvános 
konzultáció eredményei szerint csak egy azonos kategóriájú széles sávú infrastruktúra (vagyis 
széles sávú alap- vagy NGA/NGN hálózat) van, vagy három éven belül piaci feltételek mellett 
egy ilyet terveznek;  

176. »fekete területek«: olyan területek, ahol a megfelelő feltérképezés vagy a nyilvános 
konzultáció eredményei szerint legalább két azonos kategóriájú széles sávú infrastruktúra 
(vagyis széles sávú alap- vagy NGA/NGN hálózat) van, vagy három éven belül piaci 
feltételek mellett két ilyet terveznek; 

177. »minőségi változás«: akkor bizonyítható, ha a támogatott beavatkozás eredményeként a 
kiválasztott projekt jelentős új beruházásokat teremt a széles sávú hálózatban, és a támogatott 
infrastruktúra jelentős új képességeket vezet be a piacon a széles sávú szolgáltatások 
elérhetősége és kapacitása, sebessége és versenye tekintetében a beavatkozás által érintett 
területen már létező vagy három éven belül tervezett hálózatokhoz képest. A minőségi 
változás akkor bizonyítható, ha az alábbi feltételek együttesen bizonyíthatók: a támogatott 
projekt a meglévő és/vagy tervezett infrastruktúrához képest kétszeres letöltési és feltöltési 
sebességet és legalább 300 Mbps-t meghaladó szimmetrikus sebességet biztosít (amelyik 
nagyobb), valamint a jelenlegi és/vagy tervezett infrastruktúrához képest a versenyt jelentősen 
jobban elősegítő eredményeket biztosít, mint például teljes körű nyílt hozzáférési feltételeket, 
valamint megfelelőbb és megfizethetőbb szolgáltatásokat a végfelhasználók számára; 
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178. »megfelelő feltérképezés«: egy terület – beleértve a releváns célterületet is – [X] évnél 
nem régebbi, az illetékes nemzeti hatóságok által elvégzett feltérképezése, amely az azonos 
kategóriába tartozó, már létező vagy a következő három évben tervezett összes 
infrastruktúrára kiterjed (vagyis széles sávú alaphálózat vagy NGA-/NGN-hálózat, beleértve a 
nagyon nagy kapacitású hálózatokat), és amelyet a létesítmények szintjén hajtanak végre 
annak alapján, hogy hány létesítmény alatt halad el (és nem az alapján, hogy hány létesítmény 
kapcsolódik hozzá);  

179. »nyilvános konzultáció«: egy hónapon keresztül az érdekelt felek rendelkezésére álló, 
megfelelő honlapon való közzététel útján az illetékes nemzeti hatóságok által elvégzett 
nyilvános konzultáció azzal a céllal, hogy az azonos kategóriába tartozó, egy területen – 
beleértve a releváns célterületet is – már létező vagy a következő három évben tervezett 
infrastrukturális beruházásokról megalapozott információkat gyűjtsenek az érdekelt felektől; 

180. »szociális szolgáltatások«: egyértelműen meghatározott szolgáltatások, amelyek szociális 
szükségleteket elégítenek ki az egészségügy, a hosszú távú gondozás, a gyermekgondozás, a 
munkaerőpiacra való belépés és visszatérés, a szociális lakáshoz juttatás (olyan, hátrányos 
helyzetű állampolgároknak vagy kevésbé előnyös szociális helyzetben lévő csoportoknak 
biztosított lakóhely, akik vagy amelyek korlátozott fizetőképességük következtében piaci 
feltételek között nem tudnak lakást találni), továbbá a sérülékeny társadalmi csoportok 
gondozása és társadalmi befogadása területén (a 2012/21/EU bizottsági határozat (11) 
preambulumbekezdésében meghatározottak szerint); 

181. »TEN-T városi csomópont«: olyan városi terület, ahol a TEN-T hálózat közlekedési 
infrastruktúrája – így például a városi térségben és annak környékén elhelyezkedő kikötők és 
utasforgalmi terminálok, vasútállomások, logisztikai platformok, áruterminálok – kapcsolódik 
az infrastruktúra más részeivel és a regionális és helyi forgalmi infrastruktúrával; az 
1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 3. cikkének p) pontjában 
meghatározottak szerint; 

182. »új belépő«: a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv** 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott vállalkozó vasúti társaság, amely teljesíti a következő 
feltételeket: 

a) kevesebb mint tíz évvel a támogatás odaítélése előtt szerezte meg a 2012/34/EU 
irányelv 17. cikkének (3) bekezdése szerinti engedélyt; 

b) nem kapcsolódik az I. melléklet 3. cikke (3) bekezdésének értelmében olyan vasúti 
vállalkozáshoz, amely 2010. január 1-je előtt bármely tagállamban engedélyt 
szerzett; 

183. »innovatív kkv«: olyan kkv, amelynek K+F és innovációs költségei az előző 3 év 
legalább egyikében az összes működési költsége legalább 15 %-át vagy az előző 3 év 
mindegyikében az összes működési költsége legalább 10 %-át teszik ki. Az az I. mellékletben 
meghatározottak szerinti önálló vállalkozásnak tekinthető különleges célú gazdasági egység, 
amelyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre korábbi adat, innovatív kkv-nek tekinthető, 
amennyiben hiteles üzleti tervben foglalt K+F és innovációs költségei a fenti kritériumok 
egyikét teljesíti; 

184. »közepes tőkeértékű innovatív vállalat«: olyan, legfeljebb 1 500 alkalmazottat 
foglalkoztató nagyvállalkozás, amely az I. mellékletben meghatározottak szerinti önálló 
vállalkozásnak tekinthető, és amelynek K+F és innovációs költségei az előző 3 év legalább 
egyikében az összes működési költsége legalább 15 %-át vagy az előző 3 év mindegyikében 
az összes működési költsége legalább 10 %-át teszik ki. Az az I. mellékletben 
meghatározottak szerinti önálló vállalkozásnak tekinthető különleges célú gazdasági egység, 
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amelyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre korábbi adat, közepes tőkeértékű innovatív 
vállalatnak tekinthető, amennyiben hiteles üzleti tervben foglalt K+F és innovációs költségei a 
fenti kritériumok egyikét teljesíti; 

185. »kis méretű, közepes tőkeértékű vállalat«: legfeljebb 499 alkalmazottat foglalkoztató és 
legfeljebb 100 millió EUR összegű éves árbevétellel vagy 86 millió EUR összegű éves 
mérleggel rendelkező nagyvállalkozás, amely az I. mellékletben meghatározottak szerinti 
önálló vállalkozásnak tekinthető. 

______________ 
* Lásd: a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „A kulcsfontosságú alaptechnológiák európai stratégiája – híd a 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez” (COM(2012) 341 final, 2012.6.26.). 

** Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 348., 2013.12.20., 1. o.). 

*** Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti 
térség létrehozásáról (HL L 343., 2012.12.14., 32. o.).”. 

3. A 4. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:  

a) az f) pont helyébe a következő szöveg lép: 

„f) az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásokra irányuló 
támogatás esetében: a 20. cikk szerinti támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként 
2 millió EUR; a 20a. cikk szerinti támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként a 
20a. cikk (2) bekezdésében meghatározott összegek;”; 

b) az i) pont a következő vii. és viii. alponttal egészül ki: 

„vii. a »kiválósági pecsét« minőségi védjegyében részesült projektekre irányuló támogatás 
esetében a 25a. cikkben meghatározott összegek; 

viii. társfinanszírozási projektekben és partnerségalakításban foglalt támogatások esetében a 
25b. cikkben meghatározott határértékek;”; 

c) a szöveg a következő gg) ponttal egészül ki: 

„gg) az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás esetében: a 
III. fejezet 16. szakaszában meghatározott összegek.”. 

4. Az 5. cikk (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:  

„l) az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás, amennyiben 
teljesülnek a III. szakasz 16. cikkében meghatározott feltételek.”. 

5. A 6. cikk (5) bekezdése a következő i), j) és k) ponttal egészül ki: 

„i) az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásokra irányuló 
támogatás, amennyiben teljesülnek a 20. vagy 20a. cikkben foglalt vonatkozó feltételek; 

j) a »kiválósági pecsét« minőségi védjegyében részesült projektekre irányuló támogatás, 
valamint társfinanszírozott projektekben és partnerségalakításban foglalt támogatás, 
amennyiben teljesülnek a 25a. vagy 25b. cikkben meghatározott vonatkozó feltételek; 

k) az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás, amennyiben 
teljesülnek a III. fejezet 16. szakaszában meghatározott feltételek.”. 

6. A 7. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép: 
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„Az elszámolható költségek az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben*, 
illetve [a közös rendelkezésekről szóló új rendeletben] előírt egyszerűsített költségelszámolási 
lehetőségekkel összhangban is kiszámíthatók, feltéve, hogy a műveletet legalább részben 
olyan uniós alapból finanszírozzák, amely lehetővé teszi ezen egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségek igénybevételét, és hogy a költségkategória a vonatkozó 
mentességi rendelkezés értelmében elszámolható. 

__________________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).”. 

7. A 8. cikk a következőképpen módosul: 

a) a (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép: 

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

A III. fejezet 16. szakasza alapján az InvestEU Alap támogatása keretében a végső 
kedvezményezetteknek nyújtott finanszírozás és az abból fedezett költségek nem vehetők 
figyelembe a (3) bekezdésben foglalt támogatáshalmozási rendelkezéseknek való megfelelés 
meghatározásakor. Ezért e tekintetben először le kell vonni az InvestEU Alap által támogatott 
finanszírozás névértékét a projekt összes elszámolható költségéből, majd az e rendelet 
értelmében nyújtott támogatásra alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitást vagy 
támogatási összeget kizárólag az összes fennmaradó elszámolható költség alapján kell 
kiszámítani. Az InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezetteknek nyújtott 
finanszírozás névértéke annak meghatározásakor sem vehető figyelembe, hogy teljesülnek-e 
az e rendelet szerinti bejelentési határértékek. 

Másik lehetőségként a III. fejezet 16. szakasza szerinti, az InvestEU Alap által támogatott 
előresorolt hitelek vagy előresorolt hitelekre vonatkozó garanciák esetében a végső 
kedvezményezetteknek nyújtott előresorolt hitelekben vagy előresorolt hitelekre vonatkozó 
garanciákban foglalt támogatás kiszámítható a támogatás nyújtásának időpontjában érvényes 
referencia-kamatláb alapján, és felhasználható annak biztosítására, hogy az ugyanazon 
azonosítható elszámolható költségekhez kapcsolódó bármely más támogatással való halmozás 
ne eredményezze az e rendelet vagy a Bizottság által elfogadott más csoportmentességi 
rendelet vagy határozat szerinti támogatásra vagy bejelentési határértékre alkalmazandó 
legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépését.”; 

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(4) Az e rendelet 20a., 21., 22. és 23. cikke, valamint III. fejezetének 16. szakasza 
értelmében mentesített, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás 
bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással 
halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás az ebben 
a rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott más csoportmentességi rendeletben vagy 
határozatban az egyes ügyek egyedi körülményei szerint rögzített legmagasabb vonatkozó 
teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem 
rendelkező állami támogatással halmozható.”. 
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8. A 9. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) Az érintett tagállam nemzeti vagy regionális szintű átfogó állami támogatási honlapon 
biztosítja a következő információk közzétételét: 

a) a 11. cikkben említett összefoglaló adatok a II. mellékletben rögzített szabványos 
formában, vagy egy ahhoz vezető internetes link; 

b) a 11. cikkben említettek szerint minden egyes támogatási intézkedés teljes szövege, 
vagy a teljes szöveghez vezető internetes link; 

c) minden egyes, 500 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatás odaítélésére, illetve 
elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében 
minden egyes, 60 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatás odaítélésére vonatkozó, a 
III. mellékletben említett információk. 

Az európai területi együttműködési projekteknek nyújtott támogatások tekintetében az e 
bekezdésben említett információkat azon tagállam honlapján kell közzétenni, amelyben az 
1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkében, illetve [az európai területi 
együttműködésről szóló új rendelet 44. cikkében] meghatározott érintett irányító hatóság 
működik. A részt vevő tagállamok határozhatnak úgy is, hogy mindegyikük a saját területére 
irányuló támogatási intézkedésekről nyújt információt a honlapján. 

(2) Az adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok, valamint a 16. és a 
21. cikk hatálya alá tartozó támogatási programok (**) esetében akkor tekinthetők teljesültnek 
az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételek, ha a tagállamok az egyedi 
támogatási összegekre vonatkozóan előírt információkat az alábbi tartományokban teszik 
közzé (millió EUR): 

0,06–05 (kizárólag az elsődleges mezőgazdasági termelésre vonatkozóan); 

0,5–1; 

1–2; 

2–5; 

5–10; 

10–30; valamint 

30 vagy több. 
* Az e rendelet 16. és 21. cikkének hatálya alá tartozó támogatási programok esetében el lehet tekinteni a 
minden egyes, 500 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatás odaítélésére vonatkozó információk közzétételére 
vonatkozó követelmény alkalmazásától olyan kkv-k tekintetében, amelyek még egyetlen piacon sem végeztek 
kereskedelmi értékesítést.”. 
9. A 11. cikk bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép: 

„A tagállamok, illetve az európai területi együttműködési projekteknek nyújtott támogatások 
tekintetében az a tagállam, amelyben az 1299/2013/EU rendelet 21. cikkében, illetve [az 
európai területi együttműködésről szóló új rendelet 44. cikkében] meghatározott érintett 
irányító hatóság működik, eljuttatják a Bizottsághoz a következőket:”. 

10. A 14. cikk (15) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(15) Az 1299/2013/EU rendelet vagy [az európai területi együttműködésről szóló új rendelet] 
szerinti európai területi együttműködési projektekhez kapcsolódó induló beruházások 
esetében a projektben részt vevő valamennyi kedvezményezettre az induló beruházás helye 
szerinti területen érvényes támogatási intenzitás alkalmazandó. Amennyiben az induló 
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beruházás két vagy több támogatott területen helyezkedik el, a maximális támogatási 
intenzitást azon támogatott terület szerint kell számítani, ahol a legmagasabb összegű 
elszámolható költségek merültek fel. A Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja 
szerinti támogatásra jogosult támogatott területeken ez a rendelkezés nagyvállalkozásokra 
csak akkor alkalmazandó, ha az induló beruházás új gazdasági tevékenységre vonatkozik.”. 

11. A 16. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(4) Az elszámolható költség a városfejlesztési projekt teljes költsége, amennyiben ez a 
költség megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. és 65. cikkének, 
illetve [a közös rendelkezésekről szóló új rendeletnek].”. 

12. A 19. cikket követően a szöveg a következő címmel egészül ki: 

„2a. szakasz 
Európai területi együttműködésre irányuló támogatás” 

13. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„20. cikk 

Az európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült 
költségekre irányuló támogatás 

(1) Az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy [az európai területi 
együttműködésről szóló új rendelet] szerinti európai területi együttműködési projektekben 
részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekre irányuló 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 meghatározott feltételek. 

(2) Elszámolható költségnek minősülnek a 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletben*, illetve [az európai területi együttműködésről szóló új rendelet 38–43. cikkében] 
szereplő jelentésük alapján a következő költségek, amennyiben az együttműködési projekthez 
kapcsolódnak: 

a) személyzeti költségek; 

b) irodai és adminisztratív költségek; 

c) utazási és szállásköltségek; 

d) külső szakértői és szolgáltatási költségek; 

e) berendezések költségei; valamint 

f) infrastrukturális és építési beruházások költségei. 

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

(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 65 %-át. A 
támogatási intenzitás középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal, 
kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében pedig 15 százalékponttal növelhető. 
*A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4.) az 1299/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó 
egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 138., 2014.5.13., 45. o.).”. 
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14. A szöveg a következő 20a. cikkel egészül ki: 

„20a. cikk 

Vállalkozásoknak az európai területi együttműködési projektekben való részvételért 
nyújtott korlátozott összegű támogatások 

(1) A vállalkozásoknak az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy [az 
európai területi együttműködésről szóló új rendelet] szerinti európai területi együttműködési 
projektekben való részvételükért 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 meghatározott feltételek. 

(2) Az e cikk szerint egy vállalkozásnak nyújtott támogatás teljes összege projektenként nem 
haladhatja meg a 20 000 EUR-t.”. 

15. A 25. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A kutatás-fejlesztési projektekre – köztük a »Horizont 2020« keretprogram kkv-támogató 
eszköze vagy az Európai horizont program révén a »kiválósági pecsét« minőségi védjegyében 
részesült projektekre – irányuló 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 
meghatározott feltételek.”. 

16. A szöveg a következő 25a. és 25b. cikkel egészül ki: 

„25a. cikk 

A »kiválósági pecsét« minőségi védjegyében részesült projektekre irányuló támogatás 
(1) A »Horizont 2020« keretprogram vagy az Európai horizont program révén a »kiválósági 
pecsét« minőségi védjegyében részesült kutatás-fejlesztési projektekre vonatkozóan kkv-kra 
irányuló 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 cikk (3)–(6) bekezdésében és az I. fejezetben 
meghatározott feltételek. 

(2) A »Horizont 2020« keretprogram vagy az Európai horizont program révén a »kiválósági 
pecsét« minőségi védjegyében részesült Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és „EKT 
Igazoló vizsgálat” intézkedésekre irányuló 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 cikk (4) és 
(7) bekezdésében és az I. fejezetben meghatározott feltételek. 

(3) A projekt támogatott részének teljes egészében a következő egy vagy több kategóriába 
kell tartoznia: 

a) alapkutatás; 

b) alkalmazott kutatás; 

c) kísérleti fejlesztés; 

d) megvalósíthatósági tanulmány. 

(4) Az elszámolható költségek kategóriái, maximális összegei és kiszámítási módszerei a 
»Horizont 2020« keretprogram kkv-támogató eszköze vagy az Európai horizont program 
keretében meghatározottaknak felelnek meg. 



HU 13  HU 

(5) A maximális támogatási intenzitás a »Horizont 2020« keretprogram kkv-támogató 
eszköze vagy az Európai horizont program keretében meghatározott finanszírozási 
arányoknak felel meg, és nem haladhatja meg az alapkutatás vagy az alkalmazott kutatás 
tekintetében a 100 %-ot, a kísérleti fejlesztés vagy a megvalósíthatóság tanulmány 
tekintetében pedig a 70 %-ot. 

(6) A »Horizont 2020« keretprogram vagy az Európai horizont program révén a »kiválósági 
pecsét« minőségi védjegyében részesült kutatás-fejlesztési projektekre vonatkozóan kkv-kra 
irányuló támogatás maximális összege nem haladhatja meg vállalkozásonként és 
projektenként a 2,5 millió EUR-t. 

(7) A »Horizont 2020« keretprogram vagy az Európai horizont program révén a »kiválósági 
pecsét« minőségi védjegyében részesült Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és „EKT 
Igazoló vizsgálat” intézkedésekre irányuló támogatás maximális összege nem haladhatja meg 
a »Horizont 2020« keretprogramban vagy az Európai horizont programban az ilyen 
cselekvésekre vonatkozóan előírt maximális támogatási szintet. A támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg a 100 %-ot. 

25b. cikk 

Társfinanszírozási projektekben – azokon belül partnerségalakításban – foglalt 
támogatások 

(1) Az Európai horizont program keretében transznacionális felhívásokat követően 
függetlenül értékelt és kiválasztott társfinanszírozott projekteknek, köztük a »Horizont 2020« 
keretprogram vagy az Európai horizont program keretében transznacionális felhívásokat 
követően függetlenül értékelt és kiválasztott partnerségalakítási projekteknek 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 meghatározott feltételek. 

(2) A projekt támogatott részének teljes egészében a következő egy vagy több kategóriába 
kell tartoznia: 

a) alapkutatás; 

b) alkalmazott kutatás; 

c) kísérleti fejlesztés; 

d) megvalósíthatósági tanulmány. 

A partnerségalakítási projektek támogatott része emellett a projekttel kapcsolatos 
infrastrukturális beruházásokat is tartalmazhat. 

(3) Az elszámolható költségek kategóriái, maximális összegei és kiszámítási módszerei az 
Európai horizont program keretében meghatározottaknak felelnek meg. A partnerségalakítás 
esetében emellett a projekttel kapcsolatos tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő 
beruházások költségei is elszámolhatók. 

(4) A projektre nyújtott állami finanszírozás teljes összege nem haladhatja meg az alapkutatás 
és az alkalmazott kutatás tekintetében az elszámolható költségek 100 %-át, a kísérleti 
fejlesztés vagy megvalósíthatósági tanulmány tekintetében pedig az elszámolható költségek 
70 %-át. A partnerségalakítási projektek esetében a projekttel kapcsolatos infrastrukturális 
beruházásokra irányuló támogatás nem haladhatja meg a tárgyi eszközökbe és immateriális 
javakba történő beruházások költségeinek 70 %-át. 
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(5) Az Európai horizont program által nyújtott finanszírozás a kísérleti fejlesztés tekintetében 
az elszámolható költségek legalább 30 %-át, az alapkutatás vagy alkalmazott kutatás 
tekintetében pedig az elszámolható költségek legalább 35 %-át fedezi. 

(6) A partnerségalakítás keretében az infrastruktúrára irányuló támogatás esetében a 
következő kiegészítő feltételek alkalmazandók: 

a) amennyiben az 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; 

b) az infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a piaci árnak megfelelő árat kell 
felszámítani; 

c) az infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a 
hozzáférést átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. Az 
infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10 %-ban finanszírozó vállalkozások 
kedvezőbb feltételek mellett kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphatnak. A 
túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségeknek arányban kell 
állniuk a vállalkozás beruházási költségekhez való hozzájárulásával, és az említett 
feltételeket nyilvánossá kell tenni; 

d) amennyiben az infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységekre 
vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, a tagállamok ellenőrzési és 
visszakövetelési mechanizmust hoznak létre annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatás intenzitása akkor se haladja meg az alkalmazandó mértéket, ha a 
gazdasági tevékenységek részaránya nagyobb annál, mint amit a támogatás 
odaítélésekor terveztek.”. 

17. Az 56c. cikket követően a szöveg a következő szakasszal egészül ki: 

„16. szakasz 
Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatás 

56d. cikk  

Hatály és közös feltételek 
(1) E szakasz hatálya a következők bármelyikében foglalt támogatásra alkalmazandó: 

a) az InvestEU Alap tagállami részalapjából nyújtott uniós garancia; 

b) az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek; 

c) az a) és b) pont szerinti, pénzügyi közvetítőknek és végső kedvezményezetteknek 
továbbadott támogatás. 

(2) A 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 I. fejezetben, az e cikkben, valamint az 56e. 
vagy 56f. cikkben meghatározott feltételek. 

(3) A támogatás megfelel az [InvestEU Alapról szóló] rendeletben [hivatkozás] és az 
InvestEU iránymutatásban [hivatkozás] meghatározott valamennyi alkalmazandó feltételnek. 

(4) Az InvestEU Alap által támogatott bármely pénzügyi termék keretében a végső 
kedvezményezettnek nyújtott teljes kintlévő finanszírozásra az 56e. és 56f. cikkben 
meghatározott felső határértékek alkalmazandók. 
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(5) Nem nyújtható támogatás a pénzügyi közvetítők meglévő portfólióinak refinanszírozása 
vagy a pénzügyi közvetítők meglévő portfólióira vonatkozó garanciák formájában. 

56e. cikk 

Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékekben foglalt támogatásokra 
vonatkozó feltételek 

(1) Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termék keretében a végső 
kedvezményezetteknek nyújtott finanszírozás megfelel a következő követelmények 
egyikének: 

a) fix kamatozású kölcsönök esetében a kamatláb legalább az adott futamidő és a 
kölcsön pénzneme szerinti általános mid-swap kamatláb. Amennyiben ez a kamatláb 
nem áll rendelkezésre, a kamatláb legalább az azon ország által kibocsátott 
államkötvények kamatlába, amely a kölcsön alapjául szolgáló pénznemet bocsátja ki; 

b) változó kamatozású kölcsönök esetében a kamatláb legalább az EURIBOR vagy a 
megfelelő lejárati időpontra vonatkozó IBOR-kamatláb;  

c) garanciák esetében a garanciadíj nulla vagy annál magasabb; 

d) saját tőke esetében a megszerzett részesedés a befektetett összegnek felel meg. 

(2) A végső kedvezményezettnek nyújtott támogatásnak ezenfelül teljesítenie kell a (3)–(11) 
bekezdések egyikében meghatározott feltételeket.  

(3) A széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás megfelel a következő 
követelményeknek: 

a) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott 
teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a [70] millió EUR-t; 

b) fehér területeken kizárólag azok a projektek részesülnek támogatásban, amelyek: 

i. olyan átlátható és megkülönböztetésmentes, a technológiasemlegességet 
tiszteletben tartó kiválasztási eljárás alapján kerültek kiválasztásra, 
amelyek tisztességes, észszerű és megfelelő feltételek mellett valamennyi 
felhasználó számára nyitva állnak, ideértve az 52. cikk (5) és (6) 
bekezdésével összhangban lévő teljes körű és hatékony átengedést; 
valamint 

ii. a magánkezdeményezések kiszorításának elkerülése érdekében a 
rendelkezésre álló megfelelő feltérképezés alapján végzett konzultáció, 
vagy ennek hiányában nyilvános konzultáció alapján azonosított 
beruházási igényen alapulnak; 

c) szürke területeken kizárólag azok a projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek: 

i. minőségi változást jelentenek; valamint 

ii. olyan átlátható és megkülönböztetésmentes, a technológiasemlegességet 
tiszteletben tartó kiválasztási eljárás alapján kerültek kiválasztásra, 
amelyek tisztességes, észszerű és megfelelő feltételek mellett valamennyi 
felhasználó számára nyitva állnak, ideértve az 52. cikk (5) és (6) 
bekezdésével összhangban lévő teljes körű és hatékony átengedést; 
valamint 

iii. a magánkezdeményezések kiszorításának elkerülése érdekében a 
rendelkezésre álló megfelelő feltérképezés alapján végzett konzultáció, 
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vagy ennek hiányában nyilvános konzultáció alapján azonosított 
beruházási igényen alapulnak. 

d) Azokban az esetekben, amelyekben a területek nem választhatók szét könnyen, a 
fehér és szürke területeket egyaránt célzó projekteknek a szürke területeken 
megvalósuló projektekre alkalmazandó feltételeknek kell megfelelniük.  

e) Nem nyújtható támogatás fekete NGA/NGN-területekre is kiterjedő projektekre, 
vagy olyan területekre kiterjedő projektekre, ahol legalább egy nagyon nagy 
kapacitású hálózat van jelen vagy a következő három éven belül ilyet terveznek. 

(4) A kikötőkre irányuló támogatás megfelel a következő követelményeknek: 

a) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott 
teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a [100] millió EUR-
t; 

b) támogatás kizárólag az érdekelt felhasználók számára piaci feltételek mellett, 
egyenlő és megkülönböztetésmentes alapon elérhetővé tett hozzáférési 
infrastruktúrákra és kikötői infrastruktúrákra irányuló beruházásokra nyújtható; 

c) a támogatott kikötői infrastruktúra megépítésének, korszerűsítésének, 
működtetésének vagy bérbeadásának koncesszióba adását vagy egyéb módon 
harmadik félre bízását versenyképes, átlátható, megkülönböztetésmentes és feltétel 
nélküli módon kell végezni; 

d) nem nyújtható támogatás kikötői felépítményre irányuló beruházásokra. 

(5) Az energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás megfelel a 
következő követelményeknek: 

a) támogatás az olyan gáz- és villamosenergia-infrastruktúrára irányuló beruházásokra 
nyújtható, amely a belső energiapiaci jogszabályokkal összhangban a harmadik fél 
hozzáférésére, a díjakra és az átengedésre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozik, 
a következő projektkategóriák tekintetében:  

i. az energiatárolás tekintetében támogatás kizárólag a közös érdekű 
projektek listáján [xxx, hivatkozás] szereplő projektekre nyújtható; 

ii. az energiatárolástól eltérő energetikaiinfrastruktúra-projektek 
tekintetében támogatás a következőkre nyújtható: intelligens hálózatok, 
egynél több tagállamot érintő projektek, a közös érdekű projektek listáján 
szereplő projektek, valamint támogatott területeken végrehajtott 
projektek. 

Az InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezettnek nyújtott teljes 
finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a [100] millió EUR-t;  

b) a megújuló energiaforrásokból történő energiatermelésre irányuló beruházási 
támogatás csak egyértelmű, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapuló versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében kiválasztott új létesítményekre 
nyújtható. Az InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezettnek 
nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a [30] 
millió EUR-t. 

(6) A szociális, oktatási és kulturális infrastruktúrára és tevékenységekre irányuló támogatás 
megfelel a következő követelményeknek:  
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a) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott 
teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg a következő összegeket:  

i. szociális szolgáltatások nyújtására, oktatásra vagy az 53. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott kulturális célokra és tevékenységekre 
használt infrastruktúrára irányuló beruházások tekintetében projektenként 
[100] millió EUR; 

ii. szociális szolgáltatások és kulturális tevékenységek nyújtása tekintetében 
[30] millió EUR; 

iii. oktatás és képzés tekintetében [2] millió EUR. 

b) Nem nyújtható támogatás olyan képzéshez, amelynek célja a kötelező nemzeti 
képzési előírásoknak való megfelelés. 

(7) A közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára irányuló támogatás megfelel a következő 
követelményeknek: 

a) támogatás kizárólag a következő projektekre nyújtható: 

i. a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó 1315/2013/EU 
rendelet 3. cikkének a) pontjában meghatározott közös érdekű projektek, 
a repülőtéri infrastruktúrát érintő projektek kivételével; 

ii. a TEN-T városi csomópontokhoz való összeköttetések; 

iii. úthasználatidíj-mentes közúti infrastruktúra, valamint úthasználatidíj-
köteles közúti infrastruktúra, amennyiben az üzemeltetőt a Szerződésben 
foglalt közbeszerzési elvekkel összhangban, versenyen alapuló, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és feltételek nélküli közbeszerzési eljárás 
alapján választották ki; 

iv. vasúthálózati infrastruktúra; 

v. vasúti jármű a verseny előtt teljes mértékben nyitott vonalakon nyújtott 
vasúti közlekedési szolgáltatásokhoz, feltéve, hogy a kedvezményezett új 
belépő; 

vi. városi közlekedés; 

vii. alternatívtüzelőanyag-infrastruktúra vagy nulla/alacsony kibocsátású 
mobilitási infrastruktúra; 

b) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott 
teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a [100] millió EUR-
t. 

(8) Az egyéb infrastruktúrákra irányuló támogatás megfelel a következő követelményeknek: 

a) támogatás kizárólag a következő projektekre nyújtható: 

i. vízellátási és szennyvíz-infrastruktúra; 

ii. hulladékgazdálkodási infrastruktúra, amennyiben célja egyéb 
vállalkozások által termelt hulladék kezelése;  

iii. kutatási infrastruktúra; 

b) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott 
teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a [100] millió EUR-
t. 
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(9) Az éghajlat- és környezetvédelemre irányuló támogatás megfelel a következő 
követelményeknek: 

a) támogatás kizárólag a környezetvédelemre vonatkozó uniós szabványok 
túlteljesítését, illetve alkalmazandó uniós szabványok hiányában az éghajlat- vagy 
környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházásokhoz, valamint a 
jövőbeni uniós szabványokhoz történő idő előtti alkalmazkodáshoz nyújtható; 

b) az InvestEU Alap támogatása keretében bármely végső kedvezményezettnek nyújtott 
teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a [50] millió EUR-t. 

(10) A kutatásra, fejlesztésre, innovációra és digitális transzformációra irányuló támogatás 
megfelel a következő követelményeknek:  

a) támogatás a következőkre nyújtható: 

i. alapkutatás; 

ii. alkalmazott kutatás;  

iii. kísérleti fejlesztés; nagyvállalkozások esetében – a támogatott területeken 
működő kis méretű közepes tőkeértékű vállalatok és a közepes 
tőkeértékű innovatív vállalatok kivételével – a kísérleti fejlesztéshez 
kizárólag akkor nyújtható támogatás, ha a projekt meghaladja az EGT-n 
belüli iparágában a technika jelenlegi állását, és a végső 
kedvezményezettnek nyújtott finanszírozás nem haladja meg azt a 
minimumot, amely ahhoz szükséges, hogy a projekt kellően nyereséges 
legyen; 

iv. eljárási vagy szervezési innováció kkv-k esetében; 

v. digitális transzformáció kkv-k esetében; 

b) a (10) bekezdés a) pontjának i., ii. és iii. alpontja alá tartozó projektek esetében az 
InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezettnek nyújtott teljes 
finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként az [50] millió EUR-t. A 
(10) bekezdés a) pontjának iv. és v. alpontja alá tartozó projektek esetében az 
InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezettnek nyújtott teljes 
finanszírozás névértéke nem haladhatja meg projektenként a [30] millió EUR-t. 

(11) A kkv-k, a kis méretű közepes tőkeértékű vállalatok és a közepes tőkeértékű innovatív 
vállalatok azzal a feltétellel részesülhetnek az InvestEU Alap által támogatott 
finanszírozásban, hogy: 

a) az InvestEU Alap támogatása keretében a végső kedvezményezettenként nyújtott 
teljes finanszírozás névértéke nem haladja meg projektenként a [30] millió EUR-t és 
azt a következőknek nyújtják: 

i. mikrovállalkozások; 

ii. az első kereskedelmi értékesítésüktől számítva kevesebb mint 7 éve 
működő kkv-k; 

iii. új termék- vagy földrajzi piacra belépő kkv-k; ez esetben az új termék- 
vagy földrajzi piacra való belépésre irányuló induló beruházásnak meg 
kell haladnia az előző 5 évben elért átlagos éves árbevétel 50 %-át;  

iv. innovatív kkv-k vagy közepes tőkeértékű innovatív vállalatok; 
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v. támogatott területeken működő kkv-k vagy kis méretű közepes 
tőkeértékű vállalatok, feltéve, hogy a finanszírozást nem tevékenységük 
áthelyezésére használják;  

vi. kkv-k az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott kulturális célokra és 
tevékenységekre;  

b) az InvestEU Alap támogatása keretében végső kedvezményezettenként nyújtott teljes 
finanszírozás névértéke nem haladja meg a következő összegeket: 

i. ötéves futamidejű kölcsönök esetében 1 millió EUR; 

ii. tízéves futamidejű kölcsönök esetében 500 000 EUR; 

iii. legfeljebb ötéves futamidejű hitelgaranciák esetében 1,5 millió EUR; 

iv. legfeljebb tízéves futamidejű hitelgaranciák esetében 750 000 EUR; 

v. saját tőke esetében 200 000 EUR. 

56f. cikk 

Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti alapon kínált pénzügyi termékekben foglalt 
támogatásra vonatkozó feltételek  

(1) A végső kedvezményezetteknek nyújtott finanszírozást üzleti alapon működő pénzügyi 
közvetítők nyújtják, amelyeket nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, objektív 
kritériumok alapján kell kiválasztani. 

(2) Az üzleti alapon működő pénzügyi közvetítő által a végső kedvezményezetteknek nyújtott 
finanszírozás egyes portfólióiban teljesülnek a következő feltételeknek: 

a) kockázati ügyletrészsorozatokkal nem rendelkező finanszírozási portfólió esetében: 

i. a piaci források a finanszírozási portfólió legalább 30 %-át teszik ki, és a 
kockázati kitettség tekintetében más forrásokkal egyenrangúak (pari 
passu); vagy  

ii. az üzleti alapon működő pénzügyi közvetítő a kockázati kitettség 
legalább 20 %-át megtartja a finanszírozási portfólió felett, és a kockázati 
kitettség tekintetében más forrásokkal egyenrangú (pari passu); 

b) kockázati ügyletrészsorozatokkal rendelkező finanszírozási portfólió esetében: 

i. a finanszírozási portfólió 25 %-át nem meghaladó kockázati 
ügyletrészsorozat teljes egészében fedezhető más forrásokból; valamint 

ii. minden egyes fennmaradó kockázati ügyletrészsorozatban a piaci 
források legalább 30 %-ot tesznek ki, és a kockázati kitettség és a 
nyereség tekintetében más forrásokkal egyenrangúak (pari passu). 

(3) Az üzleti alapon működő pénzügyi közvetítő által az egyes végső kedvezményezettek 
számára nyújtott teljes finanszírozás névértéke nem haladhatja meg a [6] millió EUR-t, vagy – 
ha a piaci források a finanszírozási portfólió minden egyes ügyletrészsorozatának legalább 
50 %-át teszik ki – a [10] millió EUR-t.”. 

2. cikk 
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 
lép hatályba. 
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Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül 
alkalmazandó a tagállamokban. 

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 

 a Bizottság részéről 
 az elnök 
 Jean-Claude JUNCKER  
 


