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Hr. udenrigsminister

1.

SAGSFORLØB

(1)

Den 28. juni 2013 vedtog Kommissionen retningslinjerne for statsstøtte med regionalt
sigte for 2014-20201 ("regionalstøtteretningslinjerne"). I henhold til punkt 178 i disse
retningslinjer skal medlemsstaterne anmelde ét samlet regionalstøttekort gældende fra
1. juli 2014 til 31. december 2020 til Kommissionen efter proceduren i EUF-traktatens
artikel 108, stk. 3. Hvert godkendt regionalstøttekort skal i overensstemmelse med
punkt 179 i regionalstøtteretningslinjerne offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende og vil udgøre en integrerende del af retningslinjerne.

(2)

Ved brev af 27. januar 2014, som er registreret i Kommissionen samme dato
(2014/8806), anmeldte de danske myndigheder et forslag til et regionalstøttekort for
Danmark gældende fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2020.

(3)

Den 20. februar 2014 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger
(2014/18877), som blev indsendt af de danske myndigheder den 6. marts 2014
(2014/25355).

2.

BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT

(4)

De danske myndigheders anmeldelse indeholder en liste over udpegede områder med et
samlet indbyggertal på 444 084, svarende til 7,90 % af den nationale befolkning, der
foreslås som støtteberettigede efter undtagelsen i EUF-traktatens artikel 107, stk. 3,
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litra c), i perioden 1. juli 2014 til 31. december 2020. Listen omfatter udelukkende
ikkeprædefinerede c)-områder.
2.1

Ikkeprædefinerede områder efter artikel 107, stk. 3, litra c)

(5)

De danske myndigheder foreslår at udpege flere ikkeprædefinerede områder som
støtteberettigede efter undtagelsen i EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), i
perioden 1. juli 2014 til 31. december 2020. De ikkeprædefinerede c)-områder er
udpeget i overensstemmelse med kriterierne i punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne.
Tabel 1 til 4 nedenfor viser listen over de udpegede ikkeprædefinerede c)-områder
sammen med den foreslåede maksimale støtteintensitet for hvert område. Tabellerne
viser også den samlede befolkning i hvert område.

(6)

Befolkningsstatistikken tager udgangspunkt i de seneste tal for den samlede fastboende
befolkning offentliggjort af Danmarks Statistik2.
2.1.1. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 1 i punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne

(7)

Tabel 1 nedenfor viser de ikkeprædefinerede c)-områder, Danmark har udpeget under
anvendelse af Kriterium 1 i punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne, samt den
foreslåede maksimale støtteintensitet pr. område:
Tabel 1: Ikkeprædefinerede c)-områder på basis af Kriterium 1:
NUTS 3-region
Kode
Navn
DK022 Vest- og Sydsjælland

DK031 Fyn

LAU 2-område
Kode Navn
376
Guldborgsund
390
Vordingborg
360
Lolland
479
Svendborg
I alt

Befolkning

Befolkning: Samlet fastboende befolkning i de udpegede c)-områder i 4. kvartal af 2013

61 025
45 333
43 717
58 011
208 086

Maksimal
støtteintensitet
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ

2.1.2. Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 2 i punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne
(8)

Tabel 2 nedenfor viser det ikkeprædefinerede c)-område, Danmark har udpeget under
anvendelse af Kriterium 2 i punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne, samt den
foreslåede maksimale støtteintensitet for området:
Tabel 2: Ikkeprædefineret c)-område på basis af Kriterium 2:
NUTS 3kode
DK014

Navn på NUTS 3-region

Befolkning

Maksimal
støtteintensitet
40 432 10 % BSÆ

Bornholm
I alt
Befolkning: Samlet fastboende befolkning i de udpegede c)-områder i 4. kvartal af 2013
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2.1.3. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 3 i punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne
(9)

Tabel 3 nedenfor viser de ikkeprædefinerede c)-områder, Danmark har udpeget under
anvendelse af Kriterium 3 i punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne, samt den
foreslåede maksimale støtteintensitet pr. område:
Tabel 3: Ikkeprædefinerede c)-områder på basis af Kriterium 3:
Berørt NUTS 3-område
Kode Navn

LAU 2kode

Navn på
Befolkning i LAU 2Maksimal
støtteberettiget LAU 2området eller på støtteintensitet
område eller -ø
LAU 2-øen
741
Samsø
3 774 10 % BSÆ
DK042 Østjylland
492
Ærø
6 406 10 % BSÆ
DK031 Fyn
825
Læsø
1 837 10 % BSÆ
DK050 Nordjylland
306
Odsherred
32 452 10 % BSÆ
DK021 Østsjælland
773
Morsø
20 993 10 % BSÆ
DK050 Nordjylland
482
Langeland
12 736 10 % BSÆ
DK031 Fyn
Agersø
181 10 % BSÆ
DK022 Vest- og Sydsjælland
Anholt
169 10 % BSÆ
DK042 Østjylland
Avernakø
114 10 % BSÆ
DK031 Fyn
Barsø
22 10 % BSÆ
DK032 Sydjylland
Bjørnø
32 10 % BSÆ
DK031 Fyn
Bågø
27 10 % BSÆ
DK031 Fyn
Egholm
48 10 % BSÆ
DK050 Nordjylland
Endelave
176 10 % BSÆ
DK042 Østjylland
Fur
826 10 % BSÆ
DK041 Vestjylland
Hjarnø
104 10 % BSÆ
DK042 Østjylland
Lyø
101 10 % BSÆ
DK031 Fyn
Mandø
41 10 % BSÆ
DK032 Sydjylland
Nekselø
18 10 % BSÆ
DK022 Vest- og Sydsjælland
Omø
154 10 % BSÆ
DK022 Vest- og Sydsjælland
Orø
846 10 % BSÆ
DK022 Vest- og Sydsjælland
Sejerø
348 10 % BSÆ
DK022 Vest- og Sydsjælland
Tunø
109 10 % BSÆ
DK042 Østjylland
Venø
190 10 % BSÆ
DK041 Vestjylland
Ǻrø
157 10 % BSÆ
DK032 Sydjylland
I alt
81 861
Befolkning: Samlet fastboende befolkning i de udpegede c)-områder i 4. kvartal af 2013

2.1.4. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 5 i punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne
(10) Tabel 4 nedenfor viser de ikkeprædefinerede c)-områder, Danmark har udpeget under

anvendelse af Kriterium 5 i punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne, samt den
foreslåede maksimale støtteintensitet for området:
Tabel 4: Ikkeprædefinerede c)-områder på basis af Kriterium 5:
Berørt NUTS 3-region
Kode
Navn
DK032 Sydjylland

Støtteberettiget LAU 2-område
Befolkning
Maksimal
støtteintensitet
Kode Navn
550
Tønder
38 282 10 % BSÆ
540
Sønderborg
75 423 10 % BSÆ
I alt
113 705
Befolkning: Samlet fastboende befolkning i de udpegede c)-områder i 4. kvartal af 2013
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2.2

Den maksimale støtteintensitet for SMV

(11) Den maksimale støtteintensitet i tabel 1-4 gælder for investeringer, som foretages af

store virksomheder. De danske myndigheder foreslår i anmeldelsen, at den maksimale
støtteintensitet kan øges med op til 20 procentpoint for små virksomheder eller op til
10 procentpoint for mellemstore virksomheder. Den øgede maksimale støtteintensitet
for SMV vil dog ikke gælde støtte til store investeringsprojekter med støtteberettigede
udgifter over 50 mio. EUR.

3.

VURDERING

3.1

Den foreslåede liste over ikkeprædefinerede områder efter artikel 107, stk. 3, litra c) i
TEUF

(12) Ifølge bilag I til regionalstøtteretningslinjerne kan Danmark udpege områder med en

befolkning på op til 7,97 % af den samlede nationale befolkning som ikkeprædefinerede
c)-områder. Overensstemmelse med den tilladte befolkningsdækning afgøres på
baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik for den samlede fastboende
befolkning.
(13) De ikkeprædefinerede c)-områder, som Danmark har udpeget, har en samlet befolkning

på 444 084 indbyggere, hvilket svarer til 7,90 % af den samlede nationale befolkning.
Således overstiger befolkningsandelen af de udpegede ikkeprædefinerede c)-områder
ikke
Danmarks
maksimale
befolkningsdækning,
jf.
bilag
I
til
regionalstøtteretningslinjerne (7,97 %).
(14) Overholdelsen af den tilladte befolkningsdækning er i overensstemmelse med punkt 170

i regionalstøtteretningslinjerne afgjort på baggrund af de seneste tal (4. kvartal af 2013)
for den samlede fastboende befolkning i de pågældende områder.
(15) De ledighedsprocenter, der er anvendt, svarer til den gennemsnitlige ledighed i perioden

2010-2012 (dvs. de seneste tre år, der foreligger data for) som offentliggjort af
Danmarks Statistik. Det er i overensstemmelse med kravet i fodnote 68 i
regionalstøtteretningslinjerne.
(16) Hvor de udpegede ikkeprædefinerede c)-områder ikke er defineret som hele

NUTS 3-regioner eller -øer, skal begrebet sammenhængende områder ifølge punkt 169 i
regionalstøtteretningslinjerne normalt forstås som hele LAU 2-områder eller en gruppe
af hele LAU 2-områder, som har en administrativ grænse til fælles med et andet
LAU 2-område i gruppen. For Danmarks vedkommende svarer LAU 2-niveauet til
kommunerne.
3.1.1. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 1 i punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne
(17) Ifølge punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne kan en medlemsstat efter Kriterium 1

udpege sammenhængende områder med mindst 100 000 indbyggere i NUTS 2- eller
NUTS 3-regioner med et BNP pr. indbygger, der svarer til eller ligger under
gennemsnittet i EU-27, eller med en ledighedsprocent på mindst 115 % af det nationale
gennemsnit
som
ikkeprædefinerede
c)-områder.
I
fodnote
67
i
regionalstøtteretningslinjerne fastsættes det, at denne befolkningstærskel reduceres til
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50 000 indbyggere i medlemsstater med en dækning for ikkeprædefinerede områder på
under 1 mio. indbyggere, hvilket er tilfældet for Danmark.
(18) Danmark har anmeldt to sammenhængende områder under anvendelse af Kriterium 1.

Et af disse sammenhængende områder består af tre kommuner med en samlet
befolkning på 150 075 indbyggere. Det andet er en kommune med 58 011 indbyggere.
De tre kommuner, der danner et sammensat område, ligger i en NUTS 3-region
(DK022 Vest – og Sydsjælland) med et BNP pr. indbygger, der ligger under
gennemsnittet i EU-27. Den anden kommune ligger i en NUTS 3-region (DK031 - Fyn)
med en ledighedsprocent på 118,1 % af det nationale gennemsnit.
(19) Hvert af de ikkeprædefinerede c)-områder, som Danmark har udpeget under anvendelse

af Kriterium 1, er i overensstemmelse med befolkningstærsklen (mindst
50 000 indbyggere) og opfylder betingelsen om et BNP pr. indbygger, der ligger under
gennemsnittet i EU-27 (se tabel 5 nedenfor).
Tabel 5: Liste over ikkeprædefinerede c)-områder, der er udpeget under anvendelse af
Kriterium 1, med angivelse af BNP pr. indbygger eller ledighedsprocent for
hver region.
Berørt LAU 2

NUTS-kode

Navn på NUTS 3-region

Befolkning

Område Guldborgsund
1
Vordingborg
Lolland

DK022
DK022
DK022

Område Svendborg
2

DK031

Vest- og Sydsjælland
Vest- og Sydsjælland
Vest- og Sydsjælland
Subtotal
Svendborg

61 025
45 333
43 717
150 075
58 011

I alt

208 086

BNP Ledighedsprocent
87,4
87,4
87.4
118,1

Befolkning: Samlet fastboende befolkning i de udpegede c)-områder i 4. kvartal af 2013
BNP: BNP pr. indbygger (NUTS 2) eller NUTS 3-region, målt i købekraftstandard, treårigt gennemsnit for perioden 2008-2010
(EU-27 = 100 %),
EUROSTAT 21. marts 2013.
Ledighedsprocent: Gennemsnitlig ledighedsprocent for perioden 2010-2012 (DK = 100), Danmarks Statistik.

3.1.2. Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 2 i punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne
(20) Ifølge punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne kan en medlemsstat efter Kriterium 2

udpege NUTS 3-regioner med under 100 000 indbyggere og et BNP pr. indbygger, der
svarer til eller ligger under gennemsnittet i EU-27, eller en ledighedsprocent på mindst
115 % af det nationale gennemsnit som ikkeprædefinerede c)-områder. Det
ikkeprædefinerede c)-område, som Danmark har udpeget, opfylder betingelserne i
Kriterium 2 (se tabel 6 nedenfor).
Tabel 6: Ikkeprædefineret c)-område udpeget under anvendelse af Kriterium 2 med
angivelse af BNP pr. indbygger og ledighedsprocent
NUTS-kode Navn på NUTS 3-region
DK014

Bornholm

Befolkning

BNP

40 432

85,9

Ledighedsprocent
124,7

Befolkning: Samlet fastboende befolkning i de udpegede c)-områder i 4. kvartal af 2013
BNP: BNP pr. indbygger (NUTS 2) eller NUTS 3-region, målt i købekraftstandard, treårigt gennemsnit for perioden 2008-2010
(EU-27 = 100 %),
EUROSTAT 21. marts 2013.
Ledighedsprocent: Gennemsnitlig ledighedsprocent for perioden 2010-2012 (DK = 100), Danmarks Statistik.
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3.1.3. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 3 i punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne
(21) Ifølge punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne kan en medlemsstat efter Kriterium 3

udpege øer eller sammenhængende områder karakteriseret ved en tilsvarende geografisk
isolation med et BNP pr. indbygger, der svarer til eller ligger under gennemsnittet i
EU-27, eller med en ledighedsprocent på mindst 115 % af det nationale gennemsnit,
eller med under 5 000 indbyggere som ikkeprædefinerede c)-områder.
(22) De 25 områder i tabel 7 nedenfor opfylder betingelserne i Kriterium 3, eftersom de alle

er øer, der enten har et BNP pr. indbygger, der svarer til eller ligger under gennemsnittet
for EU-27, eller har en ledighedsprocent på mindst 115 % af det nationale gennemsnit,
eller har en befolkning på under 5 000 indbyggere (se tabel 7 nedenfor).
Tabel 7: Liste over ikkeprædefinerede c)-områder, der er udpeget under anvendelse af
Kriterium 3, med angivelse af BNP pr. indbygger eller ledighedsprocent for
hver region.
Øens navn
Samsø
Ærø
Læsø
Odsherred
Morsø
Langeland
Agersø
Anholt
Avernakø
Barsø
Bjørnø
Bågø
Egholm
Endelave
Fur
Hjarnø
Lyø
Mandø
Nekselø
Omø
Orø
Sejerø
Tunø
Venø
Ǻrø
I alt

Befolkning Berørt NUTS 3-område
3 774
6 406
1 837
32 452
20 993
12 736
181
169
114
22
32
27
48
176
826
104
101
41
18
154
846
348
109
190
157
81 861

DK042 Østjylland
DK031 Fyn
DK050 Nordjylland
DK021 Østsjælland
DK050 Nordjylland
DK031 Fyn
DK022 Vest- og Sydsjælland
DK042 Østjylland
DK031 Fyn
DK032 Sydjylland
DK031 Fyn
DK031 Fyn
DK050 Nordjylland
DK042 Østjylland
DK041 Vestjylland
DK042 Østjylland
DK031 Fyn
DK032 Sydjylland
DK022 Vest- og Sydsjælland
DK022 Vest- og Sydsjælland
DK022 Vest- og Sydsjælland
DK022 Vest- og Sydsjælland
DK042 Østjylland
DK041 Vestjylland
DK032 Sydjylland

BNP

Ledighedsprocent

98,9
94,0
96,6
118,1
119,2
126,4

Befolkning: Samlet fastboende befolkning i det udpegede c)-område i 4. kvartal af 2013.
BNP: BNP pr. indbygger (NUTS 2) eller NUTS 3-region, målt i købekraftstandard, treårigt gennemsnit for perioden 2008-2010
(EU-27 = 100 %),
EUROSTAT 21. marts 2013.
Ledighedsprocent: Gennemsnitlig ledighedsprocent for perioden 2010-2012 (DK = 100), Danmarks Statistik.

3.1.4. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 5 i punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne
(23) Ifølge punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne kan en medlemsstat efter Kriterium 5

udpege områder med mindst 50 000 indbyggere, som undergår større strukturændringer
eller befinder sig i alvorlig relativ tilbagegang, forudsat at de ikke er beliggende i NUTS
6

3-regioner eller sammenhængende områder, der opfylder betingelserne for at blive
udpeget som prædefinerede områder efter kriterium 1-4 som ikkeprædefinerede
c)-områder. Ifølge fodnote 71 i regionalstøtteretningslinjerne kan denne
befolkningstærskel reduceres til 25 000 indbyggere i medlemsstater med en dækning for
ikkeprædefinerede c)-områder på under 1 mio. indbyggere.
(24) Danmark har udpeget to ikkeprædefinerede c)-områder under anvendelse af Kriterium

5, der ligger i NUTS 3-regionen Sydjylland (se tabel 8 nedenfor).
Tabel 8: Ikkeprædefinerede c)-områder på basis af Kriterium 5:
Støtteberettiget LAU 2-område
Kode
Navn
550
Tønder
540
Sønderborg
I alt

Befolkning Berørt NUTS 3-område
38 282 DK032 Sydjylland
75 423 DK032 Sydjylland
113 705

BNP
85,1
86,7

Befolkning: Samlet fastboende befolkning i det udpegede c)-område i 4. kvartal af 2013.
BNP: BNP pr. indbygger (NUTS 2) eller NUTS 3-region, målt i købekraftstandard, treårigt gennemsnit for perioden 2008-2010
(EU-27 = 100 %),
EUROSTAT 21. marts 2013.

(25) Kommissionen finder, at de udpegede områder opfylder betingelserne i Kriterium 5 af

følgende årsager:
- de udpegede områder ligger i NUTS 2- og NUTS 3-regioner, der ikke opfylder
betingelserne for at blive udpeget som prædefinerede c)-områder efter Kriterium 1-4
i punkt 168 i regionalstøtteretningslinjerne, eftersom de har et BNP pr. indbygger,
der ligger over gennemsnittet i EU-27, og en ledighedsprocent under 115 % af det
nationale gennemsnit
- Danmark har anvendt følgende socioøkonomiske indikatorer til at udpege de
pågældende områder: indkomst pr. indbygger (svarer mest til BNP),
ledighedsprocent, udvikling i arbejdsstyrkens beskæftigelse, andel af privat
beskæftigelse i den primære sektor og i industrien, afstand/køretid til en større by
med mere end 45 000 indbyggere. Kommissionen finder, at disse indikatorer er
egnede til at måle relative problemer i forbindelse med strukturændringer eller
tilbagegang. De anvendte data kommer desuden fra officielle statistikker fra
Danmarks Statistik.
- de to områder, der er udpeget under anvendelse af Kriterium 5, scorer lavt med
hensyn til national indkomst pr. indbygger. De data, som de danske myndigheder har
fremlagt for de øvrige indikatorer, viser også, at områderne ligger langt under det
nationale gennemsnit.
- begge udpegede områder er sammenhængende områder med en samlet befolkning på
mindst 25 000 indbyggere og opfylder betingelserne i fodnote 74 i
regionalstøtteretningslinjerne.
3.1.5. Overholdelse af befolkningsloftet for ikkeprædefinerede c)-områder
(26) Som nævnt i punkt (12) ovenfor er det gældende befolkningsloft for ikkeprædefinerede

c)-områder fastsat til højst 7,97 % af den nationale befolkning. De ikkeprædefinerede
c)-områder, som Danmark har udpeget, har en samlet fastboende befolkning på 444 084
indbyggere. Det svarer til 7,90 % af Danmarks samlede fastboende befolkning og er
derfor i overensstemmelse med det befolkningsloft, der er fastsat for Danmark i bilag I
til regionalstøtteretningslinjerne.
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3.2

Foreslået maksimal støtteintensitet for c)-områder

(27) Ifølge punkt 174 i regionalstøtteretningslinjerne må støtteintensiteten ved investeringer

foretaget af store virksomheder i c)-områder ikke overstige 10 % i BSÆ i almindelige
ikkeprædefinerede c)-områder.
(28) Danmark foreslår at begrænse den maksimale støtteintensitet i alle de udpegede

c)-områder til 10 % i BSÆ.
(29) I betragtning af ovenstående er den foreslåede maksimale støtteintensitet ved

regionalinvesteringsstøtte for store virksomheder i de c)-områder, som Danmark har
anmeldt for perioden 1. juli 2014 til 31. december 2020, i overensstemmelse med den
maksimale støtteintensitet som fastsat i regionalstøtteretningslinjerne.
3.3

Øgede støtteintensiteter for SMV

(30) Den

maksimale støtteintensitet, der gælder for store virksomheder, kan i
overensstemmelse med punkt 177 i regionalstøtteretningslinjerne øges med op til
20 procentpoint for små virksomheder eller op til 10 procentpoint til mellemstore
virksomheder. Den øgede maksimale støtteintensitet for SMV gælder dog ikke støtte til
store investeringsprojekter.

3.4

Danmarks øvrige tilsagn

(31) Kommissionen noterer sig, at Danmark i anmeldelsen har givet tilsagn om følgende:

3.5

a)

De danske myndigheder bekræfter, at alle intentioner om at yde regionalstøtte vil
blive anmeldt til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, i
TEUF, enten som en støtteordning eller som en individuel anmeldelse, medmindre
der gælder en gruppefritagelsesforordning.

b)

De danske myndigheder bekræfter, at al regional investeringsstøtte vil overholde
den maksimale støtteintensitet for det pågældende område som fastsat i det
regionalstøttekort, der er godkendt af Kommissionen og offentliggjort i Den
Europæiske Unions Tidende.

c)

De danske myndigheder bekræfter, at støttelofterne for de pågældende områder
ved store investeringsprojekter (som defineret i punkt 20, litra l), i
regionalstøtteretningslinjerne), som er fastsat i det regionalstøttekort, der er
godkendt og offentliggjort af Kommissionen, tilpasses i henhold til formlen i
punkt 20, litra c), i regionalstøtteretningslinjerne.

Konklusion

(32) I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at regionalstøttekortet for perioden

1. juli 2014 til 31. december 2020 som anmeldt af Danmark er i overensstemmelse med
regionalstøtteretningslinjerne.
(33) Kommissionen gør opmærksom på, at den maksimale støtteintensitet, som er fastsat i

regionalstøttekortet, kun gælder for investeringer, der er foretaget i de sektorer, der
falder ind under regionalstøtteretningslinjernes anvendelsesområde, jf. punkt 10 i
retningslinjerne. Navnlig gælder støttelofterne kun for forarbejdning og afsætning af
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landbrugsprodukter i det omfang, det er tilladt i henhold til EF-rammebestemmelserne
for statsstøtte til landbrug og skovbrug3, eller bestemmelser der måtte afløse dem.

4.

AFGØRELSE

(34) Kommissionen har derfor besluttet:

- at godkende Danmarks regionalstøttekort for perioden 1. juli 2014 til 31. december
2020 som anført i bilaget, da det opfylder betingelserne i retningslinjerne for
statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020
- at offentliggøre regionalstøttekortet i bilag I til denne afgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende. Dette brev vil blive offentliggjort i sin fulde ordlyd på det
autentiske sprog på følgende websted:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
(35) Eventuelle spørgsmål vedrørende dette brev sendes anbefalet eller pr. fax til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
1049 Brussels
BELGIUM
Fax: +32 2 296 12 42

Med venlig hilsen
På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA
Næstformand

3

EUT C 319 af 27.12.2006, s. 1.
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BILAG til afgørelse i sag SA.38247
Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020
(EUT C 209 af 23.7.2013, s. 1)
Danmark - Regionalstøttekort gældende fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2020
(Godkendt af Kommissionen den ...)

Støtteberettigede områder efter artikel 107, stk. 3, litra c) i TEUF fra den 1. juli 2014 til
den 31. december 2020
a)

Ikkeprædefinerede c)-områder efter artikel 107, stk. 3, litra c), (punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne, Kriterium 1)

NUTS 3-region
Kode Navn

LAU 2-kode Navn på støtteberettiget LAU 2-område

DK022

376
390
360
479

Vest- og Sydsjælland

DK031 Fyn

Guldborgsund
Vordingborg
Lolland
Svendborg

Maksimal støtteintensitet
(gældende for store
virksomheder)*
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ

°

b)

Ikkeprædefinerede c)-områder efter artikel 107, stk. 3, litra c), (punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne, Kriterium 2)

NUTS 3 Navn på NUTS 3-region
Kode

Maksimal støtteintensitet
(gældende for store
virksomheder)*
10 % BSÆ

DK014

Bornholm

c)

Ikkeprædefinerede c)-områder efter artikel 107, stk. 3, litra c), (punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne, Kriterium 3)

Berørt NUTS 3-område
Kode Navn

LAU 2-kode

Navn på støtteberettiget ø

DK042 Østjylland
DK031 Fyn
DK050 Nordjylland
DK021 Østsjælland
DK050 Nordjylland
DK031 Fyn
DK022 Vest- og Sydsjælland
DK042 Østjylland
DK031 Fyn
DK032 Sydjylland
DK031 Fyn
DK031 Fyn
DK050 Nordjylland
DK042 Østjylland
DK041 Vestjylland
DK042 Østjylland
DK031 Fyn
DK032 Sydjylland

741
492
825
306
773
482

Samsø
Ærø
Læsø
Odsherred
Morsø
Langeland
Agersø
Anholt
Avernakø
Barsø
Bjørnø
Bågø
Egholm
Endelave
Fur
Hjarnø
Lyø
Mandø
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Maksimal støtteintensitet
(gældende for store
virksomheder)*
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ

Nekselø
Omø
Orø
Sejerø
Tunø
Venø
Ǻrø

DK022 Vest- og Sydsjælland
DK022 Vest- og Sydsjælland
DK022 Vest- og Sydsjælland
DK022 Vest- og Sydsjælland
DK042 Østjylland
DK041 Vestjylland
DK032 Sydjylland

10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ
10 % BSÆ

°

d)

Ikkeprædefinerede c)-områder efter artikel 107, stk. 3, litra c), (punkt 168 i
regionalstøtteretningslinjerne, Kriterium 5)

NUTS 3-region
Kode Navn

LAU 2-kode Navn på støtteberettiget LAU 2-område

DK032 Sydjylland

550
540

*

Tønder
Sønderborg

Maksimal støtteintensitet
(gældende for store
virksomheder)*
10 % BSÆ
10 % BSÆ

For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på højst 50 mio. EUR hæves dette loft med 10 procentpoint for mellemstore
virksomheder og 20 procentpoint for små virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af
mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med
støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i overensstemmelse med punkt 20, litra c), i retningslinjerne for
statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020.
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