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Bemærk: 
Denne håndbog er et koncist og, i nogle tilfælde, forenklet sammendrag af 
statsstøttelovgivningen. Man kan naturligvis ikke påberåbe sig rettigheder på grundlag af de 
sammendrag og tabeller, som dette dokument indeholder. For at få en mere autoritativ version 
af støttereglerne på de enkelte områder henvises læseren til de relevante retsakter, som 
dokumentet indeholder en nøjagtig henvisning til. 
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1. INDLEDNING 
 
1.1. SMV's betydning 

Små og mellemstore virksomheder (SMV) er drivkraften i EU’s økonomi. 99 % af alle de 
europæiske virksomheder, eller over 23 millioner, er SMV. De sikrer nettojobskabelsen i Europa 
og beskæftiger mere end 100 millioner mennesker, ligesom de er fast forankrede i lokal- og 
regionalsamfundet og en garanti for social samhørighed og stabilitet. SMV har stor betydning for 
den europæiske vækst og tegner sig for 60 % af EU's BNP. Dynamiske iværksættere har særlig 
gode forudsætninger for at udnytte fordelene ved globaliseringen og den stadig hurtigere 
teknologiske udvikling. SMV spiller også en væsentlig rolle i innovationsprocessen og er dermed 
et vigtigt led i en videnbaseret økonomi. 

Small Business Act for Europa1 (SBA), som Kommissionen vedtog i juni 2008, afspejler 
således Kommissionens politiske vilje til at anerkende SMV's centrale rolle i EU's økonomi og 
indebærer, at der for første gang indføres faste rammer for EU's og medlemsstaternes politik på 
dette område. Det er formålet med SBA at forbedre den overordnede tilgang til 
iværksættervirksomhed og én gang for alle at forankre "tænk småt først"-princippet i den 
politiske planlægning - lige fra beslutningsprocessen til den offentlige service - samt at fremme 
SMV's vækst ved at hjælpe dem med at løse de tilbageværende problemer, som hæmmer deres 
udvikling. SBA indeholder en lang række tiltag, der skal styrke SMV på forskellige niveauer.  

Adgang til finansiering er et af de største problemer, som EU's små og mellemstore virksomheder 
står overfor. Investorer og banker viger ofte tilbage for at finansiere nystartede og unge SMV på 
grund af de risici, det indebærer. Under den nuværende økonomiske afmatning og finanskrise har 
SMV større og mere akutte problemer med at skaffe sig finansiering end andre virksomheder og 
er derfor ikke, eller i hvert fald ikke for øjeblikket, i stand til at finansiere deres vækst og 
planlagte investeringer. Dette indgår som et af de vigtigste elementer i Kommissionens forslag til 
en europæisk økonomisk genopretningsplan, som Kommissionens formand J.M.Barroso gav 
meddelelse om den 26. november 2008. Med udgangspunkt i Small Business Act tager 
genopretningsplanen sigte på at støtte SMV yderligere i form af bl.a. meget konkrete, målrettede 
foranstaltninger, som skal lette virksomhedernes administrative byrder, forbedre deres cash flow 
og øge folks muligheder for at blive iværksættere. Genopretningsplanen har til formål at forbedre 
SMV's adgang til finansiering i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank og Den 
Europæiske Investeringsfond. I planen bliver medlemsstaterne desuden opfordret til at udnytte de 
nyligt reviderede regler fuldt ud, så SMV får den rigtige statsstøtte. Statsstøtte til EU's små og 
mellemstore virksomheder vil kun forbedre deres konkurrenceevne, hvis den tager sigte på at 
forbedre markedsstrukturerne ved hjælp af "intelligente investeringer", som medfører mere 
innovation, mere forskning, større energieffektivitet, bedre uddannelse og bedre job. For at sikre 
SMV yderligere statsstøtte har Kommissionen bebudet en forenklingspakke, som skal gøre 
beslutningstagningen på statsstøtteområdet hurtigere, samt midlertidige foranstaltninger, der skal 
gøre det lettere for medlemsstaterne at yde visse former for statsstøtte til SMV.  

                                                 
1 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget - "Tænk småt først" - En "Small Business Act" for Europa, KOM(2008) 394 endelig af 25.6.2008. 
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Desuden kan EU's udgiftsprogrammer, som f.eks. konkurrence- og innovationsprogrammet2 og 
rammeprogrammet for forskning3, udnyttes optimalt til støtte til SMV. På samme måde er det 
muligt at styrke samvirket mellem Lissabonstrategien og den europæiske dagsorden for 
klimaforandringer og energi ved at fremme investeringer i innovative lavemissionsteknologier og 
energieffektive foranstaltninger, der vil fremme den europæiske konkurrenceevne og samtidig 
opfylde EU's mål for energisikkerhed og klimapolitik. 

1.2. Statsstøtte til SMV 

Indledningsvis er det vigtigt at bemærke, at medlemsstaterne kan yde støtte til SMV gennem 
forskellige instrumenter, der ikke betragtes som statsstøtte: 
Generelle støtteforanstaltninger, som f.eks. en generel nedsættelse af skatten på arbejde og af de 
sociale udgifter, forøgelse af investeringerne i almen undervisning og uddannelse, vejledning og 
rådgivning, generel bistand og uddannelse af arbejdsløse samt forbedringer af 
arbejdsmarkedslovgivningen, skal ikke betragtes som statsstøtte og kan derfor iværksættes 
umiddelbart af medlemsstaterne. En række foranstaltninger, der er fastsat i Small Business Act, 
som f.eks. forkortelse af betalingsfristerne for at forbedre SMV's cash-flow, eller Kommissionens 
forslag om, at små virksomheder fritages for den store byrde, når det gælder regnskabsregler og 
statistisk indberetning, indebærer heller ikke statsstøtte.  
 
Ved de foranstaltninger til fordel for SMV, der indebærer statsstøtte i henhold til traktatens 
artikel 87, stk. 1, skal statsstøtteproceduren overholdes. Nogle af disse foranstaltninger vil: 

• under visse omstændigheder ikke blive betragtet som statsstøtte (se nedenfor under de 
minimis, hvor begrænsede støttebeløb og garantier behandles nærmere) 

• udgøre statsstøtte, men kan iværksættes direkte af medlemsstaterne uden at skulle 
anmeldes til Kommissionen (se nedenfor under foranstaltninger, der er omfattet af den 
generelle gruppefritagelsesforordning) 

• normalt blive betragtet som statsstøtte, der er forenelig med fællesmarkedet, hvis de 
opfylder betingelserne i Kommissionens relevante retningslinjer og rammebestemmelser 
(se nedenfor under risikovillig kapital, F&U&I, miljøbeskyttelse, dårligt stillede 
regioner). Disse foranstaltninger skal anmeldes til Kommissionen og må ikke 
gennemføres, før Kommissionen har godkendt dem. 

Kommissionen har for nylig moderniseret statsstøttereglerne for at anspore medlemsstaterne til i 
højere grad at rette deres investeringer mod de mål, der er fastsat i Lisabonstrategien for vækst, 
beskæftigelse og konkurrenceevne. I den forbindelse er der blevet lagt særlig vægt på SMV, og 
deres muligheder for at få statsstøtte er blevet større. SMV er således støtteberettigede inden 
for alle støttekategorier, der er tilladt efter EU's statsstøtteregler, og de kan opnå højere 
støtteintensitet i forbindelse med de former for støtte, som også kan ydes til store 
virksomheder. Da små virksomheder er udsat for større markedssvigt end mellemstore 
                                                 
2 http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
3 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding. 
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virksomheder, er der fastsat forskellige basisstøtteintensiteter og tillæg for de to 
virksomhedskategorier. 
Med den nyligt vedtagne generelle gruppefritagelsesforordning4 er statsstøttereglerne desuden 
blevet betydeligt forenklet og bedre tilpasset, og det betyder, at medlemsstaterne nu råder over en 
bred vifte af støtteforanstaltninger for SMV, som kun indebærer en minimal administrativ byrde. 
De støttekategorier, som den generelle gruppefritagelsesforordning omfatter, er fritaget for 
anmeldelseskravet. Medlemsstaterne kan derfor yde disse former for støtte direkte og blot 
underrette Kommissionen bagefter. For at være omfattet af den generelle 
gruppefritagelsesforordning skal støtteforanstaltningerne opfylde en række betingelser, der er 
fastsat i den. Navnlig gælder den generelle gruppefritagelsesforordning kun for gennemsigtig 
støtte, dvs. støtte, hvis beløb kan forudberegnes præcist. Medlemsstaterne kan yde SMV 
forskellige former for støtte og kumulere de forskellige foranstaltninger, når blot 
kumuleringsreglerne i den generelle gruppefritagelsesforordning overholdes. En enkelt SMV kan 
f.eks. på samme tid få støtte til et uddannelsesprojekt (uddannelsesstøtte), til køb af en maskine 
(investeringsstøtte) og til deltagelse i messer uden at skulle igennem hele den sædvanlige 
anmeldelsesprocedure, fordi støtten vedrører forskellige aktiviteter ("forskellige støtteberettigede 
omkostninger"). 
 
Denne håndbog tager sigte på at give et kort og klart overblik over SMV's støttemuligheder i 
henhold til Fællesskabets statsstøtteregler.  
 
De relevante retsakter findes i deres fulde ordlyd på GD COMP's websted på følgende adresse: 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 
 
Støttereglerne for SMV er blevet konsolideret og forenklet med hensyn til samtlige undtagelser 
for bestemte sektorer. Undtagelserne gælder især for statsstøtte inden for følgende sektorer: 
fiskeri og akvakultur, landbrug, kulindustrien, skibsbygningsindustrien, stålindustrien og 
kemofiberindustrien. Nærmere oplysninger om de sektorspecifikke regler findes i de relevante 
retsakter. 
 
Følgende sektorer er omfattet af særlige støtteregler: 
Fiskeri og akvakultur: http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm5 
Landbrug: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm6 

                                                 
4 Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med 
fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), EUT L 214 af 
9.8.2008, s. 3.  

5 Se "Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur" (EUT C 84 af 03.04.2008, s. 10). 
6 Se Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 
88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og 
om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001, EUT L 358 af 16.12.2006, s. 3. 

EF-rammebestemmelser for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013, EUT C 319 af 27.12.2006. 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/2006 af 24. oktober 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på 
medlemsstaternes regionale investeringsstøtte (EUT L 302 af 1.11.2006). 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
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Energi- og transportsektoren: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm7  

                                                                                                                                                              
EF-rammebestemmelser for statsstøtte til reklame for produkter opført i EF-traktatens bilag I og visse produkter uden 
for bilag I (EFT C 252 af 12.9.2001) 

EF-rammebestemmelser for statsstøtte i forbindelse med TSE-test, døde dyr og slagteriaffald (EFT C 324 af 
24.12.2002). 
7 Se Kommissionens meddelelse C(2005)312 - EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til 
luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne (EUT C 312 af 9.12.2005, s.1). 

Kommissionen meddelelse C(2004) 43 - EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren (EUT C 13 af 
17.1.2004, s. 3-12). 

Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber (EUT C 184 af 22.7.2008, s. 13). 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm
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1.3. Definitioner 

1.3.1. Hvad forstår man ved SMV? 

På statsstøtteområdet defineres SMV på nøjagtig samme måde som anført i Kommissionens 
henstilling om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder8. Denne 
definition findes også i bilag 1 til den generelle gruppefritagelsesforordning og er desuden anført 
i bilag II til denne håndbog.  
 
■ Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som: 
- beskæftiger under 250 personer, og 
- har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. 
EUR. 

 
■ Ved små virksomheder forstås virksomheder, som: 

- beskæftiger under 50 personer, og 
- har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 10 mio. EUR. 
 
■ Ved mikrovirksomheder forstås virksomheder, som: 

- beskæftiger under 10 personer, og 
- har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 2 mio. EUR. 
 
Kriterierne anvendes på selskabet som helhed (herunder datterselskaber i andre medlemsstater og 
i tredjelande). For at der kan foretages en vurdering af den pågældende SMV's faktiske 
økonomiske stilling, indeholder forordningen en definition af en uafhængig virksomhed, en 
partnervirksomhed og en tilknyttet virksomhed.  
 
 

1.3.2. Statsstøttebegreber 

• Ved "støtte" forstås: enhver foranstaltning, der opfylder samtlige kriterier i traktatens artikel 
87, stk. 1 

• ved "støtteordning" forstås: enhver retsakt, i henhold til hvilken der kan ydes individuel støtte 
til virksomheder, som i retsakten er defineret generelt og abstrakt, uden at der er behov for 
yderligere gennemførelsesforanstaltninger, og enhver retsakt, i henhold til hvilken der kan 
ydes en eller flere virksomheder støtte, som ikke er knyttet til et bestemt projekt, i en 
ubestemt periode og/eller på et ubestemt beløb 

• ved "støtteintensitet" forstås: støttebeløbet udtrykt i procent af de støtteberettigede 
omkostninger 

                                                 
8 Kommissionens henstilling af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, 
meddelt under nr. K(2003) 1422 (EUT L 124 af 20.5.2003). 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf   

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf
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• ved "støtteberettigede områder" forstås: regioner, der er berettigede til regionalstøtte som 
fastlagt i det godkendte regionalstøttekort for den pågældende medlemsstat for perioden 
2007-2013. 
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2. FINANSIEL STØTTE TIL SMV  

2.1. Små støttebeløb ("de minimis"-reglen) 

De minimis-forordningen giver medlemsstaterne mulighed for meget hurigt at yde 
virksomhederne og især SMV støtte i begrænset omfang uden at skulle anmelde den til 
Kommissionen og uden at skulle indlede nogen administrativ procedure. Reglen bygger på 
den formodning, at små støttebeløb i langt de fleste tilfælde ikke påvirker samhandelen og 
konkurrencen mellem medlemsstaterne og derfor ikke skal betragtes som statsstøtte efter EF-
traktatens artikel 87, stk. 1. 
 
I de minimis-forordningen er det fastsat, at støtteforanstaltninger på op til 200 000 EUR pr. 
virksomhed over en periode på tre regnskabsår ikke skal betragtes som statsstøtte i traktatens 
forstand, og det betyder, at medlemsstaterne kan yde disse støttebeløb, uden at det medfører 
nogen yderligere administrativ byrde.  
Det kan antages, at en statsgaranti på 1,5 mio. EUR ikke omfatter et støttebeløb på over 
200 000 EUR. 
 
I henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til 
finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise (se kapitel 4 i denne 
håndbog), kan medlemsstaterne på visse betingelser yde et fast beløb på højst 500 000 EUR pr. 
virksomhed indtil 31.12.2010. Den støtte, der er tilladt efter de midlertidige rammebestemmelser, 
udgør statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1, hvilket ikke er tilfældet med den de 
minimis-støtte på 200 000 EUR, som de minimis-forordningen tillader. 

 
 

Betingelser:  

• For støtte, der er omfattet af de minimis-reglen, er der fastsat et loft på 200 000 EUR 
(subventionsækvivalent) over en periode på tre regnskabsår.  

• Loftet gælder for den samlede offentlige støtte, der betragtes som de minimis-støtte.  Det 
afskærer imidlertid ikke modtageren fra at få anden statsstøtte i henhold til ordninger, som 
Kommissionen har godkendt, jf. dog de kumuleringsregler, der er beskrevet nedenfor. 

• Loftet gælder for alle typer støtte uanset dens form eller formål. Den eneste type støtte, der er 
udelukket fra de minimis-reglen, er eksportstøtte. 

• Forordningen finder kun anvendelse på "gennemsigtig" støtte, dvs. støtte, hvis 
bruttosubventionsækvivalent kan forudberegnes præcist, uden at det er nødvendigt at foretage 
en risikovurdering.   
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Denne forordning finder anvendelse på støtte til virksomheder i alle sektorer med undtagelse af: 

• Støtte til virksomheder inden for fiskeri og akvakultur9 
• Støtte til virksomheder inden for primærproduktion af landbrugsprodukter10  
• Støtte til virksomheder inden for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (i visse 

tilfælde) 
• Støtte til aktiviteter, der er knyttet til eksport til tredjelande eller medlemsstater 
• Støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske frem for importerede produkter  
• Regionalstøtte til virksomheder i kulindustrien 
• Støtte til virksomheder, som udfører vejgodstransport for fremmed regning, til køb af 

transportkøretøjer 
• Støtte til kriseramte virksomheder. 
 

Hvad forstår man ved gennemsigtig støtte? 
Ved gennemsigtig støtte forstås støtte, hvis bruttosubventionsækvivalent kan forudberegnes 
præcist, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering. 
Eksempler: 

• Støtte indeholdt i lån behandles som gennemsigtig de minimis-støtte, når 
bruttosubventionsækvivalenten er blevet beregnet på basis af de gældende markedsrenter på 
det tidspunkt, hvor lånet blev ydet. 

• Støtte indeholdt i kapitaltilførsler betragtes ikke som gennemsigtig de minimis-støtte, 
medmindre den samlede offentlige kapitaltilførsel holdes under de minimis-loftet. 

• Støtte indeholdt i transaktioner med risikokapital betragtes ikke som gennemsigtig 
de minimis-støtte, medmindre den kapital, der leveres gennem risikokapitalordningen, 
holdes under de minimis-loftet for hver enkelt virksomhed. 

• Individuel støtte, der ydes til virksomheder, som ikke er kriseramte, i henhold til en 
garantiordning, behandles som gennemsigtig de minimis-støtte, når den garanterede del af 
det underliggende lån ikke overstiger 1 500 000 EUR pr. virksomhed. 

• Individuel støtte, der i henhold til en garantiordning ydes til virksomheder, som ikke 
er kriseramte inden for vejtransportsektoren, behandles som gennemsigtig de minimis-
støtte, når den garanterede del af det underliggende lån ikke overstiger 750 000 EUR pr. 
virksomhed. 

 
Yderligere oplysninger: 
"Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af 
traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte" (EUT L 379 af 28.12.2006, s. 5) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:DA:PDF.  
                                                 
9 Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte 
i fiskerisektoren: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:DA:PDF. 
10 Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 
88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter (EUT L 337 af 21.12.2007): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:DA:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:DA:PDF
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2.2. Statsgarantier  

Statsgarantier har stor betydning, når det drejer sig om at støtte virksomhedernes udvikling og 
lette deres adgang til finansiering. Dette gælder især for SMV.  
 
Hovedformålet med meddelelsen om statsstøtte i form af garantier, som Kommissionen 
vedtog i 2008, er at fastlægge i henhold til EF-traktatens artikel 87 og 88, hvilke betingelser der 
skal være opfyldt, for at en statsgaranti ikke udgør statsstøtte. Meddelelsen indeholder klare 
og gennemsigtige metoder til beregning af støtteelementet i en garanti. Meddelelsen finder 
anvendelse på alle garantier, hvor der finder en risikooverførsel sted. De mest almindelige 
garantier er knyttet til et lån eller en anden finansiel forpligtelse, som en låntager aftaler med en 
långiver. Sådanne garantier kan ydes individuelt eller som led i en ordning. Der kan dog også 
findes andre former for garanti, som er omfattet af meddelelsen. 
 
Der indføres forenklede regler for SMV for at løse disse virksomheders særlige problemer med 
hensyn til adgang til finansiering. Medlemsstaterne har to enkle muligheder for at vurdere 
statsstøtteelementet i en garanti til SMV:  

• Der kan anvendes forud fastsatte minimumspræmier (safe-harbour premiums), som 
er baseret på ratingklasser, og som anses for at være i overensstemmelse med 
markedsprincipperne og dermed ikke indebærer støtte. De kan også anvendes som 
reference for beregningen af subventionsækvivalenten, når der er tale om lavere præmier.  

• For nystartede virksomheder kan der anvendes en årlig præmie på 3,8 %, selv om der 
ikke er foretaget nogen kreditvurdering.  

• I forbindelse med garantiordninger kan der generelt anvendes en fælles præmie, når det 
garanterede beløb er lavere end 2,5 mio. EUR pr. virksomhed. Hermed skabes der 
mulighed for risikodeling til fordel for små garantier til SMV. 

 
Betingelser:  

a) Individuelle garantier: 

• låntageren er ikke en kriseramt virksomhed11  
• garantien skal være knyttet til en bestemt finansiel transaktion, være fastsat til et bestemt 

maksimumbeløb og være tidsbegrænset  
• garantien må dække højst 80 % af det udestående lån (eller en anden finansiel forpligtelse) 
• efterhånden som lånet tilbagebetales, skal garantien nedsættes tilsvarende, og tab skal 

bæres proportionalt af långiver og garant 
• der betales markedspris for garantien 
• mulighed for anvendelse af forud fastsatte minimumspræmier ("safe-harbour premiums"), 

(som er knyttet til SMV's kreditvurdering)  

                                                 
11  Ifølge definitionen i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte 

virksomheder, EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2. Se også kapitel 3.9. i denne håndbog. 
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b) Garantiordninger:  

• kriseramte virksomheder er udelukket fra ordningen12 
• garantien skal være knyttet til en bestemt finansiel transaktion, være fastsat til et bestemt 

maksimumbeløb og være tidsbegrænset  
• garantien må dække højst 80 % af det udestående lån (eller en anden finansiel forpligtelse) 
• præmierne tages op til revision mindst en gang om året 
• præmierne skal dække de normale risici, administrationsomkostningerne og en årlig 

forrentning af en tilstrækkelig kapital 
• gennemsigtige vilkår for fremtidige garantier (f.eks. hvilke virksomheder der kan komme i 

betragtning) 
• mulighed for anvendelse af minimumspræmier ("safe-harbour premiums") eller af en 

fælles præmie (hvorved man undgår at skulle foretage en kreditvurdering af hver enkelt 
låntager), når det garanterede beløb er lavere end 2,5 mio. EUR pr. virksomhed efter en 
given ordning (hvilket giver mulighed for risikodeling til fordel for små garantier til 
SMV). 

 

Yderligere oplysninger: 
“Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i 
form af garantier" (EUT C 155 af 20.6.2008, s. 10-22 og berigtigelsen til side 15 i EUT C 244 af 
25.9.2008, s. 32).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:DA:PDF  
 

                                                 
12 Ifølge definitionen i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte 

virksomheder, EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2. Se også kapitel 3.9. i denne håndbog. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:DA:PDF
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2.3. Støtte i form af risikovillig kapital 

Risikovillig kapital er en vigtig finansieringskilde for SMV. I august 2006 blev der indført nye 
retningslinjer for statsstøtte i form af risikokapital.  
 
Ved den generelle gruppefritagelsesforordning blev støtte i form af 
risikokapitalforanstaltninger fastsat som en af de støttekategorier, der er fritaget for 
anmeldelseskravet.  
 
Kommissionen indførte et nyt "safe harbour"-støtteloft på 1,5 mio. EUR pr. målvirksomhed. 
Inden for dette loft accepterer Kommissionen principielt, at der ikke findes alternative 
finansieringsmuligheder på risikokapitalmarkederne (dvs. at der foreligger markedssvigt).  
 
Disse foranstaltninger fremmer etableringen af venturekapitalfonde og investeringer i 
højvækst-SMV. Dette er især relevant under økonomiske forhold, der forværrer den europæiske 
finanssektors modvilje mod at løbe nogen risiko. 
 
Støtte i form af risikovillig kapital kan ydes i alle erhvervssektorer, undtagen til 
virksomheder:  

• der er kriseramte, jf. definitionen i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til 
redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder 

• inden for skibsbygnings-, kul- og stålindustrien. 
 

Begreber:  
Safe harbour-støtteloft: risikokapitalforanstaltningen skal omfatte finansieringstrancher, som, 
uanset om de finansieres helt eller delvis ved hjælp af statsstøtte, ikke må overstige 1,5 mio. EUR 
pr. målvirksomhed (SMV) over en given tolvmåneders periode. 

Risikokapital: egenkapital- og kvasi-egenkapitalmidler til virksomheder i den tidlige vækstfase 
(igangsætnings-, start- og udvidelsesfase), herunder uformelle investeringer, der foretages af 
såkaldte "business angels", venturekapital og alternative aktiemarkeder, der er specialiseret i 
SMV, herunder højvækstvirksomheder. 

 
Betingelser 
Ifølge retningslinjerne kan nogle af nedenstående betingelser fraviges. I så fald vil der blive 
foretaget en detaljeret vurdering af støtten for at afveje dens positive og negative virkninger. 

Efter den generelle gruppefritagelsesforordning skal alle nedenstående betingelser være 
opfyldt. 

• Højst 1,5 mio. EUR pr. målvirksomhed over en given tolvmåneders periode. 
• For SMV i støtteberettigede områder og for små virksomheder i områder, der ikke er 

støtteberettigede, skal risikokapitalforanstaltningen være begrænset til tilvejebringelse af 
seed-, start- og/ eller ekspansionskapital.  

• For mellemstore virksomheder i områder, der ikke er støtteberettigede, skal 
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risikokapitalforanstaltningen være begrænset til tilvejebringelse af seed- og/eller 
startkapital og den må ikke omfatte ekspansionskapital. 

• Mindst 70 % af det samlede budget, investeringsfonden har investeret i SMV, skal bestå 
af egenkapital eller kvasi-egenkapital. 

• Mindst 50 % af investeringsfondenes finansiering skal være tilvejebragt af private 
investorer. 

• For investeringsfonde, som udelukkende tager sigte på SMV i støtteberettigede områder, 
skal mindst 30 % af finansieringen være tilvejebragt af private investorer. 

• Investeringsfonden skal være overskudsorienteret og skal forvaltes på kommercielt 
grundlag. 

 

 
Støttekategorier, der er omfattet af retningslinjerne 

 Oprettelse af investeringsfonde ("venturekapitalfonde"), hvori staten er partner, investor 
eller deltager, også selv om dette sker på mindre fordelagtige vilkår end for andre investorer. 

 Garantier til risikokapitalinvestorer eller til venturekapitalfonde for en del af 
investeringstabene, eller garantier for lån til investorer/fonde med henblik på 
risikokapitalinvesteringer, forudsat at den offentlige dækning af de potentielle underliggende 
tab ikke overstiger 50 % af den garanterede investerings nominelle beløb. 

 Andre finansielle instrumenter til fordel for risikokapitalinvestorer eller til fordel for 
venturekapitalfonde med henblik på at tilvejebringe ekstra investeringskapital 

 Skattemæssige incitamenter for at få investeringsfonde og/eller deres ledelse eller 
investorer til at foretage risikokapitalinvesteringer. 

 
Støttekategorier, der er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning  

 Oprettelse af investeringsfonde ("venturekapitalfonde"), hvori staten er partner, investor 
eller deltager, også selv om dette sker på mindre fordelagtige vilkår end for andre investorer. 

 
 
Yderligere oplysninger: 
"EF-retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore 
virksomheder" (EUT C 194 af 18.8.2006, s. 2).  

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:DA:PDF).  
 
"Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning)", EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  

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

 
 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3. STØTTEFORANSTALTNINGER TIL FREMME AF SMV'S VÆKST OG 
UDVIKLING 

 
3.1. Støtte til forskning, udvikling og innovation 

Kommissionen vedtog rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og 
innovation (F&U&I) i 2006 og den generelle gruppefritagelsesforordning, som også omfatter 
mange F&U&I-kategorier, i 2008. Både rammebestemmelserne og den generelle 
gruppefritagelsesforordning indeholder nye regler om innovation, der specielt er møntet på 
SMV, og som også bidrager til, at støtten i højere grad rettes mod jobskabelse og vækst i 
overensstemmelse med Lissabon-dagsordenen.  
 
Støttekategorier, der er omfattet af rammebestemmelserne 

 Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter: Denne kategori omfatter støtte til: 
- grundforskning: op til 100 % af de støtteberettigede omkostninger 
- industriel forskning: op til 80 % af de støtteberettigede omkostninger for små virksomheder 
og 75 % for mellemstore virksomheder 
- eksperimentel udvikling: op til 60 % af de støtteberettigede omkostninger for små 
virksomheder og 50 % for mellemstore virksomheder  

 Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser: Der kan ydes støtte til tekniske 
gennemførlighedsundersøgelser som forberedelse til industriel forskning eller eksperimentel 
udvikling.  For SMV kan støtten udgøre 75 % af de støtteberettigede omkostninger ved 
undersøgelser som forberedelse til industrielle forskningsaktiviteter og 50 % af de 
støtteberettigede omkostninger ved undersøgelser som forberedelse til eksperimentelle 
udviklingsaktiviteter.  

 Støtte til SMV's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder: Denne støtte kan dække 
udgifterne til erhvervelse og validering af patenter og andre industrielle ejendomsrettigheder.  

 Støtte til lån af højt kvalificeret personale: Personalet skal ansættes i en ny funktion i 
modtagervirksomheden og have været ansat i mindst to år i den forskningsinstitution eller 
store virksomhed, der udstationerer det pågældende personale.  
Den maksimale støtteintensitet er på 50 % af de støtteberettigede omkostninger i højst tre år 
pr. virksomhed og pr. person, der lånes.  

 Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren: Støtten skal ydes direkte 
til forskningsinstitutionen og må ikke omfatte direkte støtte, som ikke er forskningsrelateret, 
til en virksomhed, der fremstiller, forarbejder eller markedsfører landbrugsprodukter, eller 
omfatte prisstøtte til producenter af sådanne produkter. Støtteintensiteten må ikke overstige 
100 % af de støtteberettigede omkostninger, og det er en forudsætning, at bestemte 
betingelser er opfyldt i hvert enkelt tilfælde. 

 

 Støtte til unge innovative virksomheder: Støttemodtageren skal være en lille virksomhed, 
der har eksisteret i mindre end seks år på tidspunktet for tildelingen af støtten.  
For at støttemodtageren kan betragtes som en innovativ virksomhed i henhold til den 
generelle gruppefritagelsesforordning skal udgifterne til forskning og udvikling udgøre 
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mindst 15 % af virksomhedens samlede driftsudgifter i mindst et af de tre år forud for 
støttetildelingen, eller i tilfælde af en nystartet virksomhed uden forudgående afsluttede 
regnskaber, i revisionen af det indeværende regnskabsår, som attesteret af en ekstern revisor. 
Støttemodtageren kan først modtage anden statsstøtte end F&U&I-støtte eller 
risikokapitalstøtte tre år efter modtagelsen af støtte i egenskab af ung innovativ virksomhed. 
Støttebeløbet må ikke overstige 1 mio. EUR. Støtten kan dog nå op på 1,5 mio. EUR i 
regioner, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), og 
1,25 mio. EUR i regioner, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 87, 
stk. 3, litra c). 

 Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupportydelser: 
Støttebeløbet må ikke overstige 200 000 EUR pr. modtager inden for nogen treårig periode. 
Hvis tjenesteyderen er certificeret på nationalt eller europæisk plan, kan støtten dække 100 % 
af de støtteberettigede omkostninger, ellers må den ikke overstige 75 % af de 
støtteberettigede omkostninger. 

 Støtte til proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser: 
Proces- eller organisationsinnovationen skal være ny eller væsentligt forbedret sammenlignet 
med den nyeste udvikling inden for den pågældende industri i Fællesskabet og indebære en 
klar risiko. Organisationsinnovation skal altid være relateret til anvendelse og udnyttelse af 
informations- og kommunikationsteknologier med henblik på ændring af organisationen. 
Støtteintensiteten må ikke overstige 25 % for mellemstore virksomheder og 35 % for små 
virksomheder.  

 Støtte til innovationsklynger: 
- Der kan ydes investeringsstøtte til etablering, udbygning og aktivering af innovations-

klynger udelukkende til den retlige enhed, der driver innovationsklyngen.  
Støtteintensiteten må ikke overstige 25 % for mellemstore virksomheder og 35 % for små 
virksomheder. Der kan tillades højere støtteintensiteter for innovationsklynger i 
støtteberettigede områder. 

- Der kan midlertidigt tildeles driftsstøtte til klyngeaktivering til den retlige enhed, der 
driver innovationsklyngen. 

 

Støttekategorier, der er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning  

ALLE kategorier af F&U&I-støtte i henhold til rammebestemmelserne er omfattet af den 
generelle gruppefritagelsesforordning og er dermed fritaget for anmeldelsespligten, med 
undtagelse af:  

1. Støtte til proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser 

2. Støtte til innovationsklynger  
3. Store individuelle støttebeløb: F&U&I-støtten falder ind under den generelle 

gruppefritagelsesforordning, så længe følgende anmeldelsestærskler (pr. virksomhed, pr. 
projekt/undersøgelse) ikke overskrides:    
• 20 mio. EUR*, hvis projektet overvejende består i grundforskning 
• 10 mio. EUR*, hvis projektet overvejende består i industriel forskning 
• 7.5 mio. EUR* for alle andre projekter 
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• 5 mio. EUR for udgifter til industrielle ejendomsrettigheder 
*Tærsklerne fordobles ved EUREKA-projekter 

 
 

Yderligere oplysninger: 
"Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation" (EUT 
C 323 af 30.12.2006, s. 1).  

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:DA:PDF).  

 
"Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning)", EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:DA:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.2. Støtte til miljøbeskyttelse 

I begyndelsen af 2008 blev der som led i klimapakken vedtaget nye retningslinjer for statsstøtte 
til miljøbeskyttelse. Efter disse retningslinjer kan medlemsstaterne yde SMV og store 
virksomheder støtte til miljøvenlige projekter.  

Der blev for nylig fastsat en lang række muligheder for støtte til miljøbeskyttelse i den generelle 
gruppefritagelsesforordning for at gøre det lettere for medlemsstaterne at yde en sådan støtte 
umiddelbart uden at skulle anmelde den til Kommissionen. Støtten behøver ikke at blive anmeldt, 
hvis den ikke overstiger loftet på 7,5 mio. EUR  pr. virksomhed og pr. investeringsprojekt, og 
hvis betingelserne i den generelle gruppefritagelsesforordning er opfyldt.  

De investeringsstøtteberettigede omkostninger er de ekstra investeringsomkostninger, der er 
nødvendige for at opnå et miljøbeskyttelsesniveau, som er højere end det, der kræves ifølge 
fællesskabsstandarderne, eller for at øge miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget 
fællesskabsstandarder. Eventuelle driftsgevinster eller -omkostninger i den relevante periode 
fradrages i de støtteberettigede omkostninger. 
 
Støttekategorier, der er omfattet af retningslinjerne 

 Investeringsstøtte til virksomheder, der går videre end fællesskabsstandarderne eller 
øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder: Støtte 
til fremme af miljøvenlige investeringer med en intensitet på op til 70 % for små 
virksomheder og 60 % for mellemstore virksomheder. Intensiteten kan forhøjes med 10 
procentpoint for økoinnovationsprojekter, og støtten kan nå op på 100 % af de ekstra 
investeringsomkostninger, når der iværksættes en udbudsprocedure. Støtten kan også 
anvendes til køb af nye miljøvenlige transportkøretøjer. 

 Støtte til tidlig tilpasning til fremtidige fællesskabsstandarder:  
Denne kategori omfatter støtte, der ydes med henblik på opfyldelse af nye 
fællesskabsstandarder, som forøger miljøbeskyttelsesniveauet, og som endnu ikke er trådt i 
kraft. For SMV gælder nedenstående støtteintensiteter. Når gennemførelsen og 
færdiggørelsen finder sted:  

- mere end tre år før standardens ikrafttrædelse: 25 % for små virksomheder og 20 % for 
mellemstore virksomheder 
- mellem et og tre år før standardens ikrafttrædelse: 20 % for små virksomheder og 15 % 
for mellemstore virksomheder. 

 Støtte til energibesparende foranstaltninger:  
- Der kan ydes investeringsstøtte på op til 80 % af omkostningerne for små virksomheder og 
70 % for mellemstore virksomheder, og støtten kan nå op på 100 % af de ekstra 
investeringsomkostninger, når der iværksættes en udbudsprocedure.  
- Driftsstøtte er begrænset til en periode på 5 år. 

 Støtte til vedvarende energikilder:  
- Der kan ydes investeringsstøtte på op til 80 % for små virksomheder og 70 % for 
mellemstore virksomheder. Støtteintensiteten kan udgøre 100 %, hvis der iværksættes en 
udbudsprocedure.  
- Driftsstøtte: Medlemsstaterne kan dække alle meromkostninger i forhold til konventionelle 
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energiformer. Der foreligger en række forskellige alternativer for driftsstøtte. 

 Investeringsstøtte til højeffektiv kraftvarmeproduktion: Medlemsstaterne kan yde støtte, 
som sætter virksomhederne i stand til at opnå energibesparelser, og støtte til 
kraftvarmeproduktion på op til 80 % af de støtteberettigede omkostninger for små 
virksomheder og op til 100 % af meromkostningerne, hvis der iværksættes en 
udbudsprocedure. 

 Investeringsstøtte til energieffektiv fjernvarme på op til 70 % for små virksomheder og 
60 % for mellemstore virksomheder. Støtteintensiteten kan udgøre 100 %, hvis der 
iværksættes en udbudsprocedure. 

  Støtte til miljøundersøgelser: støtte til undersøgelser, der er direkte knyttet til investeringer, 
som tager sigte på at gå videre end Fællesskabets miljøstandarder, opnå energibesparelser 
eller producere vedvarende energi, på op til 70 % af undersøgelsesomkostningerne for små 
virksomheder og 60 % for mellemstore virksomheder. 

 

 Støtte til affaldshåndtering: denne kategori omfatter støtte til håndtering af andre 
virksomheders affald, herunder genanvendelse, genbrug og genvinding. Støtten kan udgøre 
op til 70 % af de støtteberettigede omkostninger for små virksomheder og 60 % for 
mellemstore virksomheder. 

 Støtte til rensning af forurenede industrigrunde: denne støtte kan kun ydes, hvis 
forureneren ikke kan identificeres eller ikke kan bringes til at bære omkostningerne. Støtten 
kan dække 100 % af de støtteberettigede omkostninger. 

 Støtte til flytning af virksomheder af miljøhensyn. Flytningen skal være begrundet i 
miljøbeskyttelse eller miljøforebyggelse og være pålagt af en administrativ eller retslig 
afgørelse fra en kompetent offentlig myndighed eller aftalt mellem virksomheden og den 
offentlige myndighed. Støttemodtageren skal overholde de strengeste miljøkrav, der gælder i 
det nye etableringsområde. Støttemodtageren kan være en virksomhed, der er etableret i et 
byområde eller i et særligt bevaringsområde, eller en virksomhed eller et anlæg, der er 
omfattet af Seveso II-direktivet. Støtten kan udgøre op til 70 % for små virksomheder og 60 
% for mellemstore virksomheder. 

 Støtte i form af handelsordninger for emissionstilladelser: retningslinjerne indeholder 
særlige betingelser, der skal være opfyldt, og en beskrivelse af metoden til vurdering af 
behovet for og proportionaliteten af statsstøtte, der indgår i handelsordninger for 
emissionstilladelser. 

 Støtte i form af miljøafgiftslempelser eller -fritagelser: Det forudsættes, at støtten i det 
mindste indirekte bidrager til at forbedre miljøbeskyttelsesniveauet, og at afgiftslempelserne 
eller afgiftsfritagelserne ikke underminerer afgiftens overordnede mål. Støtte i form af 
lempelser af eller fritagelser for harmoniserede miljøafgifter er tilladt i en periode på 10 år, 
hvis støttemodtagerne betaler EF-minimumsafgiftssatsen. I andre tilfælde tillades 
afgiftslempelserne og -fritagelserne kun i 10 år, hvis støtten er nødvendig og proportionel, og 
der er foretaget en analyse af dens virkninger for de berørte økonomiske sektorer. 

 
 
Støttekategorier, der er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning  
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Følgende kategorier af miljøstøtte er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning 
og er dermed fritaget for anmeldelsespligten: 

 Investeringsstøtte til virksomheder, der går videre end fællesskabsstandarderne eller 
øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder 
(herunder køb af nye miljøvenlige transportkøretøjer)  

 Støtte til tidlig tilpasning til fremtidige fællesskabsstandarder 
 Støtte til miljøundersøgelser 
 Investeringsstøtte til energibesparende foranstaltninger: de støtteberettigede 

omkostninger kan beregnes efter den forenklede metode (med lavere støtteintensiteter) eller 
efter standardmetoden, som fastsat i retningslinjerne (de samme støtteintensiteter). 

 Investeringsstøtte til vedvarende energikilder 
 Investeringsstøtte til højeffektiv kraftvarmeproduktion  
 Støtte i form af lempelser af eller fritagelser for miljøafgifter, der opfylder betingelserne 

i energibeskatningsdirektivet (2003/96/EF): tilladt i 10 år, hvis støttemodtagerne betaler 
EF-minimumsafgiftssatsen.  

 
For alle kategorier af investeringsstøtte kan der i henhold til den generelle 
gruppefritagelsesforordning  foretages en forenklet beregning af de støtteberettigede 
omkostninger: støtteberettigede omkostninger kan beregnes, uden at der tages hensyn til 
driftsgevinster/-omkostninger. Støtteintensiteterne er derfor lavere efter den generelle 
gruppefritagelsesforordning  end efter retningslinjerne, så det sikres, at  de støttebeløb, der ydes 
til de enkelte miljøformål, er de samme efter den generelle gruppefritagelsesforordning og 
retningslinjerne. 
 
Disse kategorier af miljøstøtte falder ind under den generelle gruppefritagelsesforordning, så 
længe det individuelle støttebeløb ikke overstiger 7,5 mio. EUR. 
 

Yderligere oplysninger: 
"EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse" (EUT C 82 af 1.4.2008, s. 1).  

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:DA:PDF). 
 
 
"Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning)", EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:DA:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.3. Regionalstøtte 

I dårligt stillede områder kan medlemsstaterne yde regionalstøtte i henhold til retningslinjerne 
for statsstøtte med regionalt sigte, der har været gældende siden januar 2007, og i henhold til 
den generelle gruppefritagelsesforordning. Statsstøtte med regionalt sigte har til formål at 
fremme udviklingen i de dårligst stillede områder. Den ydes til investeringer og til jobskabelse i 
tilknytning til investeringerne, til nystartede virksomheder og som driftsstøtte under særlige 
omstændigheder. Den bidrager til, at virksomhederne i dårligt stillede regioner kan udvide og 
diversificere deres økonomiske aktiviteter, især fordi den ansporer nye virksomheder til at 
etablere sig i de pågældende regioner. 

Retningslinjerne omfatter regionalstøtte i alle sektorer, undtagen inden for fiskeri og akvakultur, 
kul- og stålindustrien, kemofiberindustrien og primærproduktionen af landbrugsprodukter. De 
gælder normalt for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter. Transportsektoren og 
skibsbygningsindustrien er omfattet af særlige regler, og det er ikke tilladt at yde regionalstøtte til 
kriseramte virksomheder13. 

Som hovedregel bør støtten ydes som led i en multisektoral støtteordning, der udgør en 
integrerende del af en regional udviklingsstrategi. Medlemsstaterne kan også undtagelsesvis yde 
ad hoc-støtte til en enkelt virksomhed eller støtte til et enkelt aktivitetsområde, hvis dette er 
berettiget på grund af ekstraordinære omstændigheder. 
 

Begreber: 
Artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner: dvs. områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller 
hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse.  

Artikel 87, stk. 3, litra c)-regioner: dvs. problemområder defineret på grundlag af (nationale) 
indikatorer, som foreslås af medlemsstaterne, med forbehold af en maksimal 
befolkningsdækning og en række minimumsbetingelser, der skal forhindre misbrug. 

Initialinvestering: investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med  
- oprettelse af en ny virksomhed  
- udvidelse af en eksisterende virksomhed  
- diversificering af en virksomheds produktion med nye produkter   
- eller en fundamental ændring af en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces. 

Jobskabelse i tilknytning til investeringen: nettojobskabelsen inden for 3 år efter, at 
investeringen er afsluttet. 

 Stort investeringsprojekt: initialinvesteringer med støtteberettigede omkostninger på over 50 
mio. EUR. 
 
 
 
 

                                                 
13 Ifølge definitionen i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte 

virksomheder, EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2. Se også kapitel 3.9. i denne håndbog. 
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Støttekategorier, der er omfattet af retningslinjerne 

 Regional investeringsstøtte  
Denne støtte kan ydes til et initialinvesteringsprojekt. 

De støtteberettigede omkostninger kan beregnes på grundlag af enten: 
 de materielle investeringsomkostninger (jord, bygninger og udstyr) og de samlede 

immaterielle investeringsomkostninger (som skyldes teknologioverførsel) i forbindelse 
med initialinvesteringsprojektet. De støtteberettigede aktiver behøver ikke at være nye  

ELLER 
 de anslåede lønomkostninger ved den beskæftigelse, der skabes direkte af 

investeringsprojektet, beregnet over en toårig periode. 
Investeringen eller de arbejdspladser, der oprettes, skal bevares i den pågældende region i mindst 
3 år. 
Støttemodtageren skal selv yde et finansielt bidrag på mindst 25 % af de støtteberettigede 
omkostninger.  
Af hensyn til de pågældende regionale problemers art og intensitet er de tilladte støtteintensiteter 
højere i artikel 87(3)(a)-regioner end i artikel 87(3)(c)-regioner. Støtteintensiteten for SMV 
varierer fra 20 % til 80 % afhængigt af et givet områdes handicap. 
Støtteintensiteten er lavere i forbindelse med store investeringsprojekter. 
Når de regionalstøtteberettigede projekter også er berettigede til anden støtte (f.eks. støtte til 
F&U&I), anvendes det mest favorable loft i henhold til de pågældende ordninger. 

 

 Regional driftsstøtte  
Regional driftsstøtte kan kun ydes i ganske bestemte tilfælde, når det er berettiget på grund af en 
regions alvorlige strukturbestemte handicap. Driftsstøtte ydes til dækning af virksomhedernes 
løbende udgifter. 

Betingelser: 
• støtten skal være begrundet i kraft af sit bidrag til regionaludviklingen og sin karakter 
• støttens omfang skal stå i forhold til de ulemper, den skal opveje 
• støtten skal være tidsbegrænset og degressiv.  

Driftsstøtte, som ikke er tidsbegrænset og degressiv, kan ydes: 
- som kompensation for yderregionernes særlige problemer 
- for at forhindre eller mindske den konstante affolkning af de tyndest befolkede regioner 
- for at dække meromkostninger ved transport i i yderregioner og i tyndt befolkede regioner  

 

 Støtte til nyoprettede små virksomheder 

Støtte til nyoprettede virksomheder kan ydes til små virksomheder i deres tidlige 
udviklingsstadier (de første 5 år). Støtten må ikke overstige: 
- 2 mio. EUR pr. virksomhed for små virksomheder med økonomiske aktiviteter i regioner, der 
er støtteberettigede i henhold til undtagelsesbesstemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra a). 
Støtteintensiteten må ikke overstige 35 % af de støtteberettigede omkostninger i de første tre år 
efter virksomhedens oprettelse og 25 % i de to følgende år  
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- 1 mio. EUR pr. virksomhed for små virksomheder med økonomiske aktiviteter i regioner, der 
er støtteberettigede i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra c). 
Støtteintensiteten må ikke overstige 25 % af de støtteberettigede omkostninger i de første tre år 
efter virksomhedens oprettelse og 15 % i de to følgende år. 
Disse støtteintensiteter kan forhøjes med 5 % i de dårligst stillede områder, i tyndt befolkede og 
isolerede regioner. 
De støtteberettigede omkostninger er omkostninger til juridisk bistand, rådgivning, 
konsulentbistand og administration, der er direkte knyttet til oprettelsen af den lille virksomhed, 
samt en række driftsomkostninger, der rent faktisk afholdes inden for de første fem år efter 
virksomhedens oprettelse. 

De årlige støttebeløb til nyoprettede virksomheder må ikke overstige 33 % af de samlede 
ovennævnte støttebeløb pr. virksomhed. 
 
Støttekategorier, der er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning  

 Følgende kategorier af regionalstøtte er omfattet af den generelle 
gruppefritagelsesforordning og er dermed fritaget for anmeldelsespligten: 

• Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte (beskæftigelse, der skabes direkte af 
investeringsprojektet). Kun følgende former for støtte er fritaget for anmeldelseskravet: 

- gennemsigtige støtteordninger 

- ad hoc støtte af en bestemt størrelse, der anvendes som supplement til støtte, der ydes i 
henhold til støtteordninger 

- støtte i henhold til ordninger til store individuelle investeringsprojekter, hvor støtten ikke 
overstiger det maksimumbeløb, der kan tillades til en investering med støtteberettigede 
omkostninger på 100 mio. EUR i henhold til satserne og reglerne i retningslinjerne for 
regionalstøtte. 

• Støtte til nyoprettede små virksomheder  

 

Yderligere oplysninger: 
"Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013" (EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13).  

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:DA:PDF).  

"Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning)", EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  
 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:DA:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.4. Investerings- og beskæftigelsesstøtte til SMV 

Denne støtte kan ydes både i områder, der er støtteberettigede og i områder, der ikke er 
støtteberettigede (med hensyn til støtte i støtteberettigede regioner henvises til afsnittet om 
regionalstøtte).  
 
Følgende omkostninger er støtteberettigede:  

• omkostningerne ved investering i materielle og immaterielle aktiver, eller  
• de anslåede lønomkostninger ved den beskæftigelse, der skabes direkte af 

investeringsprojektet, beregnet over en toårig periode. Det betyder, at 
investeringsomkostningerne også kan beregnes på grundlag af antallet af nyoprettede job. 

 
Medlemsstaternes støtte må ikke overstige 20 % af de støtteberettigede omkostninger for små 
virksomheder og  10 % for mellemstore virksomheder.  
 
Disse former for støtte er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning og skal derfor 
ikke anmeldes til Kommissionen, med undtagelse af individuel støtte på over 7,5 mio. EUR. 
 
Der er fastsat særlige betingelser for investeringer i forarbejdning og afsætning af 
landbrugsprodukter. 
 
Yderligere oplysninger: 
"Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning)" EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

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

I henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning kan medlemsstaterne yde deres 
virksomheder støtte til både generel og specifik uddannelse. Disse støttekategorier er omfattet af 
den generelle gruppefritagelsesforordning og skal derfor ikke anmeldes til Kommissionen, med 
undtagelse af individuel støtte på over 2 mio. EUR. 
 
De støtteberettigede omkostninger omfatter omkostninger ved undervisningspersonale, 
undervisernes og deltagernes rejseomkostninger, herunder hotelophold, udgifter til materialer og 
udstyr, der er direkte forbundet med projektet, afskrivning af hjælpemidler og instrumenter, i det 
omfang de udelukkende anvendes til uddannelsesprojektet, udgifter til vejledning og rådgivning i 
forbindelse med uddannelsesprojektet, personaleomkostninger ved deltagelse i 
uddannelsesprojektet og generelle indirekte omkostninger, eller personaleomkostninger for de 
timer, hvor personalet rent faktisk har deltaget i undervisningen. 
 

Begreber:  
Specifik uddannelse: uddannelse, herunder undervisning, som arbejdstageren primært kan 
benytte direkte til udførelse af sine nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver i den 
støttemodtagende virksomhed, og som giver kvalifikationer, der ikke eller kun i begrænset 
omfang kan benyttes i andre virksomheder eller på andre arbejdsområder. 

Generel uddannelse: uddannelse, herunder undervisning, som arbejdstageren ikke kun eller ikke 
primært kan benytte til udførelse af sine nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver i den 
støttemodtagende virksomhed, men som giver kvalifikationer, der i vidt omfang kan benyttes i 
andre virksomheder eller på andre arbejdsområder. 

 
Støttekategorier, der er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning  

 Støtte til specifik uddannelse: Medlemsstaterne kan dække 45 % af de støtteberettigede 
omkostninger for små virksomheder og 35 % for mellemstore virksomheder  

 Støtte til generel uddannelse: Medlemsstaterne kan dække 80 % af de støtteberettigede 
omkostninger for små virksomheder og 70 % for mellemstore virksomheder 

 
Støtteintensiteten kan forhøjes med 10 procentpoint, op til en maksimal støtteintensitet på 
80 % af de støtteberettigede omkostninger, hvis uddannelsen gælder dårligt stillede eller 
handicappede arbejdstagere.  
 
På grund af de særlige forhold, der kendetegner uddannelse inden for søtransportsektoren, kan 
der i denne sektor ydes støtte med en intensitet på 100 % af de støtteberettigede omkostninger. 
 

 
Yderligere oplysninger: 
"Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning)", EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  

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

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.6. Støtte til konsulentbistand til SMV og til SMV's deltagelse i messer 

Den generelle gruppefritagelsesforordning giver mulighed for at yde støtte til konsulentbistand 
og deltagelse i messer uden at anmelde den til Kommissionen, med undtagelse af individuel 
støtte på over 2 mio. EUR. 
 
Støttekategorier, der er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning  

 Støtte til konsulentbistand: Støtteintensiteten må ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger, dvs. omkostningerne ved konsulenttjenester, der leveres af eksterne 
konsulenter. De pågældende tjenester må hverken være varige eller regelmæssige eller indgå i 
virksomhedens almindelige driftsudgifter, såsom løbende skatterådgivning, regelmæssig 
juridisk rådgivning eller reklamevirksomhed. Den samlede støtte må ikke overstige 2 mio. 
EUR. 

 

 Støtte til SMV's deltagelse i messer  kan udgøre op til 2 mio. EUR pr. virksomhed pr. 
projekt. Støtteintensiteten må ikke overstige 50 % af de støtteberettigede omkostninger, dvs. 
omkostningerne ved leje, indretning og drift af standen den første gang, en virksomhed 
deltager i en bestemt messe eller udstilling. Støtten kan ydes til deltagelse i forskellige 
messer, men ikke til deltagelse flere gange i samme messe. 

 
 
Yderligere oplysninger: 
"Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning)", EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  

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

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.7. Støtte til kvindelige iværksættere 

Den generelle gruppefritagelsesforordning giver medlemsstaterne mulighed for  at yde støtte 
til nye små virksomheder oprettet af kvindelige iværksættere både i og uden for de 
støtteberettigede regioner. Herved vil man kunne afhjælpe de særlige markedssvigt, der gør sig 
gældende for kvindelige iværksættere (navnlig vanskeligheder med at få adgang til finansiering), 
især når de opretter en virksomhed for første gang. Støtten vil således fremme ikke blot formel, 
men også reel ligestilling mellem mænd og kvinder på dette område.  
 
Medlemsstatene har mulighed for at yde støtte på op til 1 mio. EUR til nye små virksomheder 
oprettet af kvindelige iværksættere uden at skulle anmelde den til Kommissionen, når blot de 
opfylder betingelserne i den generelle gruppefritagelsesforordning.  
 
Støtteintensiteten må ikke overstige 15 % af de støtteberettigede omkostninger i de første fem år 
efter virksomhedens oprettelse. 
De støtteberettigede omkostninger er omkostninger ved juridisk bistand, rådgivning, 
konsulentbistand og administration, der er direkte knyttet til oprettelsen af den lille virksomhed, 
samt en række driftsomkostninger, der rent faktisk afholdes inden for de første fem år efter 
virksomhedens oprettelse. Den generelle gruppefritagelsesforordning giver for første gang 
mulighed for også at yde støtte til omkostningerne ved pasning af børn og ældre pårørende.  
 

Begreber:  
Ved nye virksomheder, oprettet af kvindelige iværksættere forstås små virksomheder, der 
opfylder følgende betingelser: 
a) en eller flere kvinder ejer mindst 51 % af virksomhedens kapital eller er virksomhedens 
registrerede ejere, og   
b) virksomheden drives af en kvinde. 

 
Yderligere oplysninger: 
"Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning)", EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  

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

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.8. Støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere 

I henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning kan medlemsstaterne yde støtte, som er 
fritaget for anmeldelsespligten, for at hjælpe handicappede eller på anden måde dårligt 
stillede arbejdstagere med at finde arbejde ude i det almindelige erhvervsliv.  
 

Begreber:  

Dårligt stillede arbejdstagere:   

• personer, der ikke har haft regelmæssigt lønnet arbejde i de foregående 6 måneder  
• ikke har en boglig eller faglig uddannelse på gymnasieniveau (ISCED 3)  
• personer over 50 år  
• voksne enlige forsørgere  
• personer, der arbejder i en sektor eller et erhverv i en medlemsstat, som er præget af en 

ulige kønsfordeling, der er mindst 25 % mere markant end det nationale gennemsnit, og 
som tilhører den gruppe, der er underrepræsenteret, eller 

• personer, der tilhører et etnisk mindretal i en medlemsstat, og som har behov for at 
udbygge deres sproglige, erhvervsuddannelses- eller erhvervserfaringsmæssige profil 
for at forbedre mulighederne for at få adgang til fast beskæftigelse  

 
Meget dårligt stillede arbejdstagere: personer, der har været ledige i 24 måneder eller mere. 

Handicappede arbejdstagere: personer, der anerkendes som handicappede efter national ret, 
eller personer med en funktionsnedsættelse, som skyldes fysiske, mentale eller psykologiske 
lidelser.  

 

Betingelser:  

• Ansættelsen skal indebære en nettoforøgelse af antallet af beskæftigede i den 
pågældende virksomhed, eller stillingerne skal være blevet ledige som følge af frivillig 
afgang, invaliditet, afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller 
lovlig afskedigelse på grund af forseelse og ikke som følge af almindelig afskedigelse. 

• Beskæftigelsen skal opretholdes i hvert fald i den minimumsperiode, der er fastsat ved 
national lovgivning eller kollektiv overenskomst. 

 
Støttekategorier, der er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning  

Dårligt stillede arbejdstagere: 

 Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere: Der kan 
ydes støtte på op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger, dvs. lønomkostninger i 
højst 12 måneder efter ansættelsen. Denne periode kan forlænges til højst 24 måneder, 
når det drejer sig om meget dårligt stillede arbejdstagere. Den samlede støtte må ikke 
overstige 5 mio. EUR pr. virksomhed om året. 
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Handicappede arbejdstagere: 
 

 Støtte i form af løntilskud til beskæftigelse af handicappede arbejdstagere: Støtten 
kan dække højst 75 % af de støtteberettigede omkostninger, dvs. lønomkostningerne i 
en bestemt periode, hvor den handicappede er ansat. Denne støtte må ikke overstige 
10 mio. EUR pr. virksomhed om året. 

 
 Støtte til kompensation for meromkostninger ved beskæftigelse af handicappede 

arbejdstagere: Denne støtte kan dække 100 % af de støtteberettigede omkostninger, 
dvs. andre omkostninger end lønomkostninger (omfattet af ovennævnte støttekategori), 
som er meromkostninger i forhold til de omkostninger, virksomheden ville have haft 
ved beskæftigelse af arbejdstagere, der ikke er handicappede, i den periode, hvor den 
pågældende arbejdstager er ansat. Følgende omkostninger er støtteberettigede: 
omkostninger ved tilpasning af lokaler, omkostninger ved beskæftigelse af personale til 
udelukkende at hjælpe de handicappede arbejdstagere og omkostninger ved tilpasning 
eller erhvervelse af udstyr til brug for handicappede arbejdstagere. Kompensationen for 
meromkostningerne ved beskæftigelse af handicappede arbejdstagere må ikke overstige 
10 mio. EUR pr. virksomhed om året.  

 

 
 
Yderligere oplysninger: 
"Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes 
forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning)", EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  

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

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.9. Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder 

Ifølge rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte 
virksomheder kan der gennemføres uopsættelige omstruktureringsforanstaltninger, selv i 
redningsperioden, til fordel for individuelle kriseramte virksomheder.  Medlemsstaterne kan 
vælge en forenklet procedure for godkendelse af redningsstøtte, hvis støttebeløbet ikke overstiger 
resultatet af en standardberegningsformel, og under alle omstændigheder 10 mio. EUR. 
Disse rammebestemmelser gælder for virksomheder inden for alle sektorer med undtagelse af 
virksomheder inden for kul- og stålindustrien, medmindre andet gælder i henhold til de særlige 
regler for kriseramte virksomheder inden for den pågældende sektor.  
 
Begreber:  
En kriseramt virksomhed er en virksomhed, der hverken med sine egne finansielle midler eller 
med de midler, som den kan skaffe fra ejeren/aktionærerne eller kreditorerne, er i stand til at 
standse de tab, som uden de offentlige myndigheders indgriben næsten med sikkerhed vil 
medføre, at virksomheden må ophøre på kort eller mellemlang sigt. 

Redningsstøtte er en midlertidig og reversibel form for bistand. Den tjener til at holde liv i en 
kriseramt virksomhed i den periode, der er nødvendig for at udarbejde en omstrukturerings- eller 
likvidationsplan, og/eller i den periode, som Kommissionen eller de kompetente nationale 
myndigheder behøver for at træffe afgørelse om den pågældende plan. 

Omstruktureringsstøtte bygger på en realistisk, sammenhængende og omfattende plan for 
genetablering af virksomhedens langsigtede rentabilitet. 

 

 

Omstruktureringsstøtte kan kun ydes, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

• Kommissionen skal have forelagt en omstruktureringsplan, som skal genoprette 
virksomhedens rentabilitet inden for en rimelig tidshorisont 

• der skal fastlægges kompenserende modydelser for at undgå urimelige 
konkurrencefordrejninger (f.eks. en rimelig kapacitetsnedskæring). Denne betingelse 

Redningsstøtte skal opfylde følgende betingelser: 

• den skal bestå i tilførsel af reversibel likviditet i form af lånegarantier eller lån til normal 
markedsrente  

• den skal begrænses til det beløb, der er nødvendigt for at holde virksomheden i live 
• den må kun ydes i den periode, der er nødvendig (højst 6 måneder) for at udarbejde en 

omstruktureringsplan 
• den skal være begrundet i alvorlige sociale vanskeligheder og må ikke få negative 

virkninger for erhvervslivet i andre medlemsstater 
• den skal ved anmeldelsen være ledsaget af et tilsagn fra medlemsstaten om senest seks 

måneder efter godkendelsen af støtteforanstaltningen at sende Kommissionen en 
omstrukturerings- eller likvidationsplan eller dokumentation for, at lånet er blevet 
fuldstændig tilbagebetalt, og/eller at garantien er ophævet 

• der skal være tale om engangsstøtte. 
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gælder dog normalt ikke for små virksomheder, da det kan antages, at ad hoc-støtte til små 
virksomheder normalt ikke fordrejer konkurrencen på en måde, der strider mod den fælles 
interesse 

• støtten begrænses til det minimum, der er nødvendigt, for at omstruktureringen kan 
gennemføres. Støttemodtagerne skal selv yde et betydeligt bidrag til omstruktureringen 
med egne midler. Små virksomheder skal yde et bidrag på mindst 25 % af 
omstruktureringsomkostningerne, og mellemstore virksomheder skal yde et bidrag på 
mindst 40 %. Under ekstraordinære omstændigheder og i tilfælde af særlig store problemer 
kan Kommissionen acceptere et mindre bidrag 

• virksomheden skal gennemføre omstruktureringsplanen fuldt ud og opfylde alle de 
tilknyttede betingelser 

• omstruktureringsstøtte må kun ydes én gang 
• der kræves strengt tilsyn og årlig indberetning. 

 
SMV og virksomheder i støtteberettigede områder: kravet om 
kapacitetsnedskæring/virksomhedens eget bidrag kan anvendes mere fleksibelt. 

 

Yderligere oplysninger: 
"Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte 
virksomheder" (EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/01:DA:HTML 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/01:DA:HTML
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4. MIDLERTIDIGE STATSSTØTTEFORANSTALTNINGER, DER SKAL 
LETTE ADGANGEN TIL FINANSIERING UNDER DEN NUVÆRENDE 
FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISE 

 
Den 17. december 2008 vedtog Kommissionen midlertidige EF-rammebestemmelser for 
statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og 
økonomiske krise. Desuden blev der foretaget visse tekniske tilpasninger den 25. februar 2009. 
Rammebestemmelserne giver medlemsstaterne større muligheder for at yde statsstøtte for at 
afhjælpe kreditstramningens virkninger på realøkonomien.  De omfatter en række midlertidige 
foranstaltninger, som medlemsstaterne kan anvende for at løse virksomhedernes, og især SMV's, 
alvorlige problemer med at skaffe finansiering. 
I henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), kan Kommissionen erklære støtte, der kan 
"afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi", forenelig med fællesmarkedet. 
Medlemsstaterne skal anmelde de ordninger, der omfatter disse foranstaltninger, og når 
ordningen er godkendt, kan de yde individuel støtte omgående uden at skulle anmelde den. 
 
Betingelser:  

• Alle foranstaltninger må kun gælde for virksomheder, der ikke var kriseramte14 pr. 
1. juli 2008. De kan eventuelt finde anvendelse på virksomheder, der ganske vist ikke 
var kriseramte på denne dato, men blev det senere som følge af den globale finansielle 
og økonomiske krise. 

• Foranstaltningerne kan anvendes indtil den 31. december 2010. 

• Disse midlertidige foranstaltninger kan ikke kumuleres med de minimis-støtte i 
forbindelse med de samme støtteberettigede omkostninger. De minimis-støtte modtaget 
efter 1. januar 2008 skal fradrages i den støtte, der ydes til samme formål i henhold til 
rammebestemmelserne. De midlertidige støtteforanstaltninger kan kumuleres med 
anden forenelig støtte eller med andre former for fællesskabsfinansiering, forudsat at de 
maksimale støtteintensiteter ifølge de relevante retningslinjer, rammebestemmelser eller 
gruppefritagelsesforordninger er overholdt. 

 
Nye foranstaltninger og midlertidige ændringer af eksisterende instrumenter 

 Et fast støttebeløb på højst 500 000 EUR pr. virksomhed i de kommende 2 år 
(1.1.2008 - 31.12.2010) for at hjælpe virksomhederne ud af de nuværende 
vanskeligheder: Denne foranstaltning gælder kun for støtteordninger. Virksomheder 
inden for fiskeri og primær produktion af landbrugsprodukter kan hverken få denne 

                                                 
14 Begrebet "kriseramt virksomhed" defineres: 
- for store virksomheders vedkommende i punkt 2.1 i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og 
omstrukturering af kriseramte virksomheder, EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2-17. 
- for SMV's vedkommende i artikel 1, stk. 7, i  Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse 
former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel 
gruppefritagelsesforordning), EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3-47.  
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form for støtte eller eksportstøtte. Hvis virksomheden allerede har modtaget de minimis-
støtte inden disse midlertidige rammebestemmelsers ikrafttrædelse, må støtten i henhold 
til denne foranstaltning og den modtagne de minimis-støtte ikke overstige 500 000 EUR 
tilsammen i tidsrummet fra 1. januar 2008 og indtil 31. december 2010. 

 Statsgarantier for lån i form af en nedsættelse af den præmie, der skal betales: 
SMV kan få et nedslag på op til 25 % af den årlige præmie, der skal betales for nye 
garantier, i to år efter garantistillelsen. Disse virksomheder kan desuden anvende en 
præmie, der er fastsat i meddelelsen, i yderligere otte år. Det maksimale lånebeløb må 
ikke overstige støttemodtagerens samlede årlige lønsum. Garantien må ikke dække mere 
end 90 % af lånet og kan dække såvel investeringslån som lån til driftskapital. 

 Støtte i form af rentetilskud, der gælder for alle lånetyper: Kommissionen 
accepterer, at der ydes offentlige eller private lån til en rente, som mindst svarer til 
centralbankens dag-til-dag-rente med et tillæg svarende til forskellen mellem den 
gennemsnitlige etårige interbankrente og centralbankens gennemsnitlige dag-til-dag-
rente i perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2008, plus den kreditrisikopræmie, der 
svarer til modtagerens risikoprofil som fastsat i Kommissionens meddelelse om metoden 
for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten. Denne metode kan anvendes på 
alle kontrakter, der indgås indtil den 31. december 2010, og for lån med enhver løbetid. 
De reducerede rentesatser kan anvendes på rentebetalinger frem til den 31. december 
2012. 

 Støtte i form af rentetilskud til investeringslån i forbindelse med produkter, der 
forbedrer miljøbeskyttelsen væsentligt: SMV kan få rentetilskud på 50 %. Den 
subsidierede rente må højst anvendes i to år efter, at lånet er ydet. Støtten kan ydes til 
fremstilling af produkter, som indebærer en tidlig tilpasning til eller går videre end 
fremtidige fællesskabsproduktstandarder, der højner miljøbeskyttelsesniveauet og endnu 
ikke er i kraft. 

 Midlertidig undtagelse fra retningslinjerne for risikokapital fra 2006:   
- finansieringstranchen for hver målvirksomhed (SMV) forhøjes fra 1,5 mio. EUR til 
2,5 mio. EUR 
- minimumskravet til private investorers deltagelse sænkes fra 50 % til 30 % (i og 
uden for støtteberettigede områder). 

 Forenkling af kravene i meddelelsen om eksportkreditforsikring med henblik på 
anvendelse af den undtagelse, der giver staten mulighed for at dække ikke-
markedsmæssige risici. 

 

Yderligere oplysninger: 
"Meddelelse fra Kommissionen — Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes 
for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise" 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/horizontal.html 

 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/horizontal.html
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BILAG I 

Maksimumstøtte til SMV i henhold til statsstøttereglerne 

SV = små virksomheder, MV = mellemstore virksomheder 
Lofterne gælder pr. virksomhed og pr. projekt, medmindre andet er anført 

Retningslinjer/ 
rammebestemmelser   

Den generelle gruppefritagelsesforordning   

Støtteforanstalt-
ningens art 

Maksimal 
støtteintensitet/maksimum-

beløb efter de relevante 
retningslinjer/ 

rammebestemmelser   

Maksimalt tilladt 
støttebeløb efter 

den generelle 
gruppefritagelses-

forordning 

Maksimal støtteintensitet 
efter den generelle 

gruppefritagelsesforordning 

De minimis-støtte 200 000 EUR pr. virksomhed i 3 regnskabsår betragtes ikke som støtte 

Støtte i form af 
risikokapital 

De forskellige, mulige former for 
støtte (se punkt 2.3) 

1,5 mio. EUR pr. 
målvirksomhed pr. 
12 måneders periode 

- 

 
SV 

 
100 % 
 

70 % 
 

 45 % 

 
MV 

 
100 % 
 
60 % 
 
35 % 

 
SV 

 
100 % 
 

70 % 
 

 45 % 

 
MV 

 
100 % 
 
60 % 
 
35 % 

Støtte til forskning og 
udvikling 
 
Grundforskning 
 
Industriel forskning 
 
Eksperimentel udvikling 

+ 15 procentpoint (op til 80 % i 
alt) ved samarbejde eller 
formidling af resultaterne 

 
 
 
20 mio. EUR 
 
10 mio. EUR 
 
 7,5 mio. EUR  

 
 
2 x, hvis der er tale 
om et EUREKA-
projekt15 

+ 15 procentpoint (op til 80 % i 
alt) ved samarbejde eller 
formidling af resultaterne 

Støtte til tekniske 
gennemførligheds-
undersøgelser  
 

Grundforskning 
 
Industriel forskning 
 
Eksperimentel udvikling 
 

 
 
 
 
 
75 % for undersøgelser som 
forberedelse til industriel 
forskning  
 
50 % for undersøgelser som 
forberedelse til eksperimentel 
udvikling 

 
 
 
20 mio. EUR 
 
10 mio. EUR 
 
 
 7,5 mio. EUR  
 

2 x, hvis der er tale 
om et EUREKA-
projekt 

  
 
 
 
 
75 % for undersøgelser som 
forberedelse til industriel 
forskning  
 
50 % for undersøgelser som 
forberedelse til eksperimentel 
udvikling 

                                                 
15 Eureka er et europæisk samarbejde om markedsorienteret industriel forskning og udvikling. 
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Retningslinjer/ 
rammebestemmelser   

Den generelle gruppefritagelsesforordning   

Støtteforanstalt-
ningens art 

Maksimal 
støtteintensitet/maksimum-

beløb efter de relevante 
retningslinjer/ 

rammebestemmelser   

Maksimalt tilladt 
støttebeløb efter 

den generelle 
gruppefritagelses-

forordning 

Maksimal støtteintensitet 
efter den generelle 

gruppefritagelsesforordning 

Støtte til SMV's 
udgifter til industrielle 
ejendomsrettigheder 
 

Grundforskning 
 
Industriel forskning 
 
Eksperimentel udvikling 

 
 
 
100 % 
 
 

50 % 
 
 

25 % 

  5 mio. EUR 

 
 
 
100 % 
 
 

50 % 
  
 

25 % 

Støtte til lån af højt 
kvalificeret personale 

50 % pr. virksomhed i tre år pr. 
lånt person 

- 50 % pr. virksomhed i tre år pr. 
lånt person 

Støtte til forskning og 
udvikling inden for 
landbrug og fiskeri 

100 % på særlige betingelser - 100 % på særlige betingelser 

Støtte til unge 
innovative 
virksomheder (kun SV) 

1 mio. EUR 
  

1,25 mio. EUR i artikel 87(3)(c)- 
regioner 
 

1,5 mio. EUR i artikel 87(3)(a)- 
regioner 

1 mio. EUR 
  

1,25 mio. EUR i 
artikel 87(3)(c)- 
regioner 
 

1,5 mio. EUR i 
artikel 87(3)(a)- 
regioner 

- 

Støtte til 
innovationsrådgivning 
og innovationssupport-
ydelser  

100 %, hvis tjenesteyderen er 
certificeret på nationalt eller 
europæisk plan,  
ellers 75 %  
 

Højst 200 000 EUR 
pr. virksomhed i tre år 

200 000 EUR 
pr. virksomhed i tre 
år 

100 %, hvis tjenesteyderen er 
certificeret på nationalt eller 
europæisk plan,  
ellers 75 % 

Støtte til proces- og 
organisationsinnovation 
inden for 
tjenesteydelser 

 
SV: 35 %  
MV: 25 % 
 

Ikke omfattet 

 

SV: 35 % 
MV: 25 % 

Støtte til 
innovationsklynger 
 

Investeringsstøtte 
 
 
 
Driftsstøtte 

 
 100 % med lineær nedgang til 0 
i løbet af 5 år ELLER 

  50 % i 5 år 

Ikke omfattet 
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Retningslinjer/ 
rammebestemmelser   

Den generelle gruppefritagelsesforordning   

Støtteforanstalt-
ningens art 

Maksimal 
støtteintensitet/maksimum-

beløb efter de relevante 
retningslinjer/ 

rammebestemmelser   

Maksimalt tilladt 
støttebeløb efter 

den generelle 
gruppefritagelses-

forordning 

Maksimal støtteintensitet 
efter den generelle 

gruppefritagelsesforordning 

Investeringsstøtte, der 
sætter virksomheder i 
stand til at gå videre 
end fællesskabs-
standarderne for 
miljøbeskyttelse eller 
øge miljøbeskyttelses-
niveauet, hvor der ikke 
er vedtaget 
fællesskabsstandarder 

 
 
SV: 70 % 
MV: 60 % 
 
Udbud: 100 % 
 
Forhøjelse for økoinnovation: 
+10 % 

 
 
7,5 mio. EUR  

 
 
SV: 55 %  
MV: 45 % 
 

Støtte til køb af 
transportmidler, der 
går videre end 
fællesskabs-
standarderne for 
miljøbeskyttelse 

 
SV: 70 % 
MV: 60 % 
 
Udbud: 100 % 
 
Forhøjelse for økoinnovation: 
+10 % 

 
7,5 mio. EUR  

 
SV: 55 %  
MV: 45 % 
 

Støtte til tidlig 
tilpasning til fremtidige 
fællesskabsstandarder 
 

Mere end 3 år før:  
SV: 25 % 
MV: 20 % 
 
1-3 år før:  
SV: 20 % 
MV: 15 % 

 
7,5 mio. EUR 

Mere end 3 år før: 
SV: 15 %  
MV: 10 %  
 
1-3 år før:  
SV: 10 %  

Støtte til 
miljøundersøgelser  

SV: 70 %  
MV: 60 % 

- SV: 70 %  
MV: 60 % 

 
 
 
SV: 80 % 
MV: 70 % 
 

Udbud: 100 % 

 
 
 
7,5 mio. EUR  

Beregning af de støtteberettigede 
omkostninger: 

1. Ekstra 
nettoinvesteringsomkostninger: 
SV: 80 % 
MV: 70 %  
2. Ekstra 
bruttoinvesteringsomkostninger: 
SV: 40 % 
MV: 30 % 

Støtte til investeringer i 
energibesparende 
foranstaltninger  
 

 
Investeringsstøtte 
 
 
 
 
Driftsstøtte   

 100 % med lineær nedgang til 0 
i løbet af 5 år ELLER 

  50 % i 5 år 
Ikke omfattet 
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Retningslinjer/ 
rammebestemmelser   

Den generelle gruppefritagelsesforordning   

Støtteforanstalt-
ningens art 

Maksimal 
støtteintensitet/maksimum-

beløb efter de relevante 
retningslinjer/ 

rammebestemmelser   

Maksimalt tilladt 
støttebeløb efter 

den generelle 
gruppefritagelses-

forordning 

Maksimal støtteintensitet 
efter den generelle 

gruppefritagelsesforordning 

Støtte til energieffektiv 
fjernvarme baseret på 
konventionel energi 

  
SV: 70 % 
MV: 60 % 
 

Udbud: 100 % 
Ikke omfattet 

 
 
SV: 80 % 
MV: 70 % 
 

Udbud: 100 % 

 
 
7,5 mio. EUR  

 
 
SV: 65 % 
MV: 55 % 
 

Støtte til investeringer i 
højeffektiv 
kraftvarmeproduktion  
 
Investeringsstøtte 
 
 
 
 
Driftsstøtte 

  

3 alternativer: 
1. Kompensation for forskel 

mellem produktions-
omkostningerne og 
markedsprisen ELLER 

2. Anvendelse af 
markedsmekanismerne 
(grønne certifikater, udbud) 

100 % med lineær nedgang til 0 i 
løbet af 5 år ELLER 50 % i 5 år 

Ikke omfattet 

 
 
 
SV: 80 % 
MV: 70 % 
 

Udbud: 100 % 

 
 
 
7,5 mio. EUR  

 
 
 
SV: 65 % 
MV: 55 % 
 

Støtte til investeringer i 
fremme af energi fra 
vedvarende 
energikilder  
 
Investeringsstøtte 
 
 
 
 
Driftsstøtte 

 

3 alternativer: 
3. Kompensation for forskel 

mellem produktions-
omkostningerne og 
markedsprisen ELLER 

4. Anvendelse af 
markedsmekanismerne 
(grønne certifikater, udbud) 

5. 100 % med lineær nedgang til 
0 i løbet af 5 år ELLER 50 % i 
5 år 

Ikke omfattet 

Miljøstøtte i form af 
afgiftslempelse eller -
fritagelse 

Der gælder særlige betingelser 
(se kapitel 4 i retningslinjerne 
for støtte til miljøbeskyttelse)  

- Kun energiafgifter i henhold til 
direktiv 2003/96/EF: 
tilladt i højst 10 år, hvis der 
betales mindst EF-
minimumssatsen 
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Retningslinjer/ 
rammebestemmelser   

Den generelle gruppefritagelsesforordning   

Støtteforanstalt-
ningens art 

Maksimal 
støtteintensitet/maksimum-

beløb efter de relevante 
retningslinjer/ 

rammebestemmelser   

Maksimalt tilladt 
støttebeløb efter 

den generelle 
gruppefritagelses-

forordning 

Maksimal støtteintensitet 
efter den generelle 

gruppefritagelsesforordning 

Støtte til 
affaldshåndtering 

SV: 70 % 
MV: 60 % Ikke omfattet 

Støtte til rensning af 
forurenede grunde 

 

100 %  Ikke omfattet 

Støtte til flytning af 
virksomheder 

SV: 70 % 
MV: 60 % Ikke omfattet 

Støtte i form af 
handelsordninger for 
emissionstilladelser 

Der gælder særlige betingelser 
Ikke omfattet 

Regional investerings- 
(og beskæftigelses)støtte  
 

20-80 % afhængigt af et givet 
områdes handicap 

Støtte på under 75 % 
af maksimumstøtten 
til investeringer med 

støtteberettigede 
omkostninger på 100 

mio. EUR 

Regionalstøtteintensitet i henhold 
til de respektive 
regionalstøttekort 
 
SV: + 20 procentpoint 
MV: + 10 procentpoint 
(undtagen til store 
investeringsprojekter og 
transport)16 
 

Regional driftsstøtte 
 

Der gælder særlige betingelser 
Ikke omfattet 

Støtte til nyoprettede 
små virksomheder (i 
støtteberettigede 
områder). 

87(3)(a)-regioner:  
 35 % i 1.-3. år 
 25 % i 4.-5. år 
Samlet maksimumstøtte: 2 mio. 
EUR 
 
87(3)(c)-regioner:  
25 % i 1.-3. år 
15 % i 4.-5. år 
Samlet maksimumstøtte: 1 mio. 
EUR 
 

Tillæg på 5 % i visse tilfælde 

 2 mio. EUR i 
artikel 87(3)(a)- 
regioner  
 
 1 mio. EUR i 
artikel 87(3)(c)- 
regioner  
 

 årlige beløb pr. 
virksomhed – højst 
33 % af ovennævnte 
støttebeløb  

87(3)(a)-regioner:  
 35 % i 1.-3. år 
 25 % i 4.-5. år 
 
87(3)(c)-regioner:  
25 % i 1.-3. år 
15 % i 4.-5. år 
 

Tillæg på 5 % i visse tilfælde 

                                                 
16 For landbruget anvendes forskellige støtteintensiteter. 
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Retningslinjer/ 
rammebestemmelser   

Den generelle gruppefritagelsesforordning   

Støtteforanstalt-
ningens art 

Maksimal 
støtteintensitet/maksimum-

beløb efter de relevante 
retningslinjer/ 

rammebestemmelser   

Maksimalt tilladt 
støttebeløb efter 

den generelle 
gruppefritagelses-

forordning 

Maksimal støtteintensitet 
efter den generelle 

gruppefritagelsesforordning 

Investerings- og 
beskæftigelsesstøtte til 
SMV  
 
 

Ikke omfattet 

 
7,5 mio. EUR 
 
 
 

SV: 20 %  
MV: 10 %  
Til investeringer i forarbejdning 
og afsætning af 
landbrugsprodukter 
75 % i yderregionerne 
65 % på de mindre Ægæiske Øer  
50 % i artikel 87(3)(a)- regioner 
40 % i alle andre områder. 

Uddannelsesstøtte 

Ikke omfattet 

 
2 mio. EUR 
pr. uddannelses-
projekt 

Specifik uddannelse: 
SV: 45 % 
MV: 35 % 
 

Generel uddannelse: 
SV: 80 % 
MV: 70 % 
 
+ 10 procentpoint for 
handicappede/dårligt stillede 
arbejdstagere (i alt højst 80 %) 
  
100 % til søtransport 

Støtte til nye små 
virksomheder oprettet 
af kvindelige 
iværksættere  

Ikke omfattet 
1 mio. EUR 
(højst 33 % heraf 
om året) 

15 % i de første fem år 
 

Støtte til 
konsulentbistand Ikke omfattet 2 mio. EUR  50 % 

Støtte til SMV's 
deltagelse i messer.  Ikke omfattet 2 mio. EUR  50 % 

Støtte i form af 
løntilskud til ansættelse 
af dårligt stillede 
arbejdstagere  

Ikke omfattet 

5 mio. EUR  Dårligt stillede arbejdstagere: 
50 % i de første 12 måneder 
 

Meget dårligt stillede 
arbejdstagere: 
50 % i de første 24 måneder 

Støtte i form af 
løntilskud til 
beskæftigelse af 
handicappede 
arbejdstagere  

Ikke omfattet 10 mio. EUR  75 % 
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Retningslinjer/ 
rammebestemmelser   

Den generelle gruppefritagelsesforordning   

Støtteforanstalt-
ningens art 

Maksimal 
støtteintensitet/maksimum-

beløb efter de relevante 
retningslinjer/ 

rammebestemmelser   

Maksimalt tilladt 
støttebeløb efter 

den generelle 
gruppefritagelses-

forordning 

Maksimal støtteintensitet 
efter den generelle 

gruppefritagelsesforordning 

Støtte til kompensation 
for meromkostninger 
ved beskæftigelse af 
handicappede 
arbejdstagere. 

Ikke omfattet 10 mio. EUR  100 % 

Støtte til redning og 
omstrukturering af 
kriseramte 
virksomheder 

Der gælder særlige betingelser 
Ikke omfattet 
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BILAG II 

Definition af små og mellemstore virksomheder 
Artikel 1 

Virksomhed 

Som virksomhed betragtes enhver enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk 
aktivitet. Som virksomheder betragtes således navnlig enheder, der i form af 
enkeltmandsvirksomheder eller familievirksomheder udøver en håndværksmæssig aktivitet eller 
andre aktiviteter, samt personselskaber eller foreninger, der regelmæssigt udøver en økonomisk 
aktivitet. 

Artikel 2 

Antal beskæftigede og finansielle tærskler til afgrænsning af virksomhedskategorierne 

1.  Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV) omfatter 
virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 
mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR. 

2.  Ved små virksomheder i kategorien små og mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som 
beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på 
højst 10 mio. EUR. 

3.  Ved mikrovirksomheder i kategorien små og mellemstore virksomheder forstås virksomheder, 
som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig 
balance på højst 2 mio. EUR. 

Artikel 3 

Typer af virksomheder, som tages i betragtning ved beregningen af antal beskæftigede og 
beløbsstørrelser 

1.  Ved "uafhængig virksomhed" forstås enhver virksomhed, der ikke betegnes som 
partnervirksomhed, jf. stk. 2, eller som tilknyttet virksomhed, jf. stk. 3. 

2.  Ved "partnervirksomhed" forstås alle virksomheder, der ikke betegnes som tilknyttede 
virksomheder, jf. stk. 3, og mellem hvilke der består følgende forbindelse: en virksomhed (den 
overordnede virksomhed) besidder alene eller i fællesskab med en eller flere tilknyttede 
virksomheder, jf. stk. 3, mindst 25 % af kapitalen eller stemmerettighederne i en anden 
virksomhed (den underordnede virksomhed). 

 En virksomhed kan dog stadig betegnes som uafhængig, dvs. uden partnervirksomheder, selv om 
25 %-tærsklen er nået eller overskrides, hvis der er tale om følgende investorkategorier, forudsat 
at disse hverken enkeltvis eller i fællesskab er tilknyttet den pågældende virksomhed som 
defineret i stk. 3: 

a) offentlige investeringsselskaber, venturekapitalselskaber, fysiske personer eller grupper af 
fysiske personer, der regelmæssigt udøver virksomhed som venturekapitalinvestorer 
("business angels"), der investerer egne midler i selskaber, som ikke er børsnoterede, 
forudsat at deres samlede investeringer i en enkelt virksomhed ikke overstiger 1 250 000 
EUR 

b) universiteter eller nonprofit-forskningscentre 
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c) institutionelle investorer, herunder regionaludviklingsfonde 

d) selvstyrende lokale myndigheder med et årligt budget på mindre end 10 mio. EUR og 
mindre end 5 000 indbyggere. 

3. Ved "tilknyttede virksomheder" forstås virksomheder, mellem hvilke der består en af følgende 
former for forbindelse: 

a) en virksomhed besidder flertallet af de stemmerettigheder, der er tillagt aktionærerne eller 
deltagerne i en anden virksomhed 

b) en virksomhed har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne af 
administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet i en anden virksomhed 

c) en virksomhed har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i 
medfør af en med denne indgået aftale eller i medfør af en bestemmelse i dennes vedtægter 

d) en virksomhed, som er selskabsdeltager i en anden virksomhed, råder i medfør af en aftale 
med andre selskabsdeltagere i denne anden virksomhed over flertallet af 
selskabsdeltagernes stemmerettigheder. 

Der består en formodning om, at der ikke foreligger bestemmende indflydelse, hvis de i stk. 2, andet 
afsnit, nævnte investorer hverken direkte eller indirekte blander sig i forvaltningen af den 
pågældende virksomhed, når der ses bort fra de rettigheder, som de har i deres egenskab af 
selskabsdeltagere. 

Virksomheder mellem hvilke der, via en eller flere andre virksomheder, eller med de i stk. 2 nævnte 
investorer, består en eller flere forbindelser som nævnt i første afsnit, betragtes også som tilknyttede 
virksomheder. 

Virksomheder, mellem hvilke der via en fysisk person eller en gruppe af fysiske personer, som 
handler i fællesskab, består en eller flere af disse forbindelser, betragtes også som tilknyttede 
virksomheder, hvis disse virksomheder udøver deres aktiviteter eller en del af deres aktiviteter på det 
samme relevante marked eller på tilgrænsende markeder. 

Som "tilgrænsende marked" betragtes markedet for et produkt eller en tjenesteydelse i et tidligere 
eller senere omsætningsled i forhold til det relevante marked. 

4. Bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, andet afsnit, betragtes en virksomhed ikke som 
en SMV, hvis mindst 25 % af dens kapital eller dens stemmerettigheder kontrolleres direkte eller 
indirekte af et eller flere offentlige organer enkeltvis eller i fællesskab. 

5. Virksomhederne kan afgive en erklæring om deres status som uafhængig virksomhed, 
partnervirksomhed eller tilknyttet virksomhed samt om dataene vedrørende de i artikel 2 nævnte 
tærskler. Selv om kapitalen er spredt på en sådan måde, at det ikke er muligt præcist at afgøre, 
hvem der ejer den, kan en sådan erklæring afgives, ved at virksomheden i god tro erklærer, at den 
med rimelighed kan antage, at en enkelt virksomhed eller flere indbyrdes tilknyttede 
virksomheder i fællesskab eller fysiske personer eller en gruppe af fysiske personer ikke ejer 
mindst 25 % af den. Sådanne erklæringer bevirker ingen indskrænkning af den kontrol, som er 
fastlagt i nationale eller fællesskabsretlige regler. 

Artikel 4 

Data, der skal anvendes ved beregningen af antal beskæftigede, beløbsstørrelser og 
referenceperiode 
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1. De data, der anvendes ved beregningen af antal beskæftigede og beløbsstørrelser, er dataene fra 
det seneste afsluttede regnskabsår, og de beregnes på årsbasis. De anvendes fra datoen for 
regnskabsafslutningen. Det pågældende omsætningsbeløb beregnes eksklusive moms og andre 
indirekte skatter og afgifter. 

2.  Hvis en virksomhed på datoen for regnskabsafslutningen konstaterer, at tærsklerne for antal 
beskæftigede eller de finansielle tærskler, som anført i artikel 2, på årsbasis ikke er nået eller er 
overskredet, medfører dette kun, at virksomheden får eller mister status som mellemstor 
virksomhed, lille virksomhed eller mikrovirksomhed, hvis tærsklerne er overskredet i to på 
hinanden følgende regnskabsår. 

3.  Hvis der er tale om nyetablerede virksomheder, hvis regnskaber endnu ikke er afsluttet, beregnes 
de pågældende data på grundlag af et skøn foretaget i god tro i løbet af regnskabsåret. 

Artikel 5 

Antal beskæftigede 

Antal beskæftigede er lig med antallet af årsarbejdsenheder (ÅAE), dvs. det antal personer, der på 
fuldtid har arbejdet i den pågældende virksomhed eller for denne virksomheds regning i løbet af hele 
det pågældende år. Arbejde præsteret af personer, der ikke har arbejdet hele året, eller som har 
arbejdet på deltid, uanset dennes varighed, eller sæsonarbejdende indgår som brøkdele af ÅAE. Til 
beskæftigede medregnes: 

a) lønmodtagere 

b) personer, der arbejder for virksomheden, har et underordnelsesforhold til denne og sidestilles 
med lønmodtagere i national ret 

c) aktive virksomhedsejere 

d) partnere, der regelmæssigt arbejder i virksomheden og nyder godt af økonomiske fordele fra 
virksomhedens side. 

Lærlinge og elever under erhvervsuddannelse, som har indgået en lærlingekontrakt eller en 
erhvervsuddannelseskontrakt, medregnes ikke i antal beskæftigede. Barselsorlov og forældreorlov 
medregnes ikke. 

Artikel 6 

Fastlæggelse af oplysninger om virksomheden 

1. Er der tale om en uafhængig virksomhed, fastsættes dataene, herunder antal beskæftigede, 
udelukkende på grundlag af denne virksomheds regnskaber. 

2.  Er der tale om en virksomhed, der har partnervirksomheder eller tilknyttede virksomheder, 
fastsættes dataene, herunder antal beskæftigede, på grundlag af virksomhedens regnskaber og 
andre data eller - såfremt sådanne foreligger - virksomhedens konsoliderede regnskab eller de 
konsoliderede regnskaber, hvori virksomheden indgår ved konsolidering. 

De i første afsnit nævnte data forenes med dataene for den pågældende virksomheds eventuelle 
partnervirksomheder, der er umiddelbart over- eller underordnet denne. Foreningen sker 
proportionelt med den procentvise andel af kapitalen eller stemmerettighederne (den højeste af 
disse to procentsatser). Er der tale om gensidig deltagelse, anvendes den højeste af disse 
procentsatser. 
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Til de i første og andet afsnit nævnte data lægges 100 % af dataene for eventuelle virksomheder, 
der er direkte eller indirekte tilknyttet den pågældende virksomhed, og som ikke allerede indgår i 
regnskaberne ved konsolidering. 

3. Ved anvendelsen af stk. 2 er dataene for virksomheder, der er tilknyttet den pågældende 
virksomhed, de data, der fremgår af deres regnskaber og andre data, i påkommende tilfælde i 
konsolideret form, hvortil lægges 100 % af dataene for virksomheder, der er tilknyttet disse 
partnervirksomheder, undtagen hvis deres data allerede indgår ved konsolidering. 

Ved anvendelsen af stk. 2 er dataene for virksomheder, der er tilknyttet den pågældende 
virksomhed, de data, der fremgår af deres regnskaber og andre data, i påkommende tilfælde i 
konsolideret form. Til disse føjes proportionelt dataene for eventuelle partnervirksomheder til 
disse tilknyttede virksomheder, der er umiddelbart over- eller underordnet disse, hvis de ikke 
allerede indgår i det konsoliderede regnskab i et forhold, som mindst svarer til den procentsats, 
der er fastsat i henhold til stk. 2, andet afsnit. 

4.  Hvis en given virksomheds antal beskæftigede ikke fremgår af det konsoliderede regnskab, 
beregnes antallet ved proportionel forening af dataene for de virksomheder, som denne 
virksomhed er partnervirksomhed med, og med tillæg af dataene vedrørende de virksomheder, 
som den er tilknyttet.  
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