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2015. június 

Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) – munkadokumentum 
Regionális támogatás 

Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának általános feltételeit (12 feltétel / 1–12. cikk), MAJD azt követően a 
regionális támogatásra vonatkozó feltételeket kell ellenőrizni.  
 

A. Általános alkalmazási feltételek 
 

 
 ÁLTALÁNOS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGI FELTÉTELEK A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

1. cikk, (2) bekezdés – Bizonyos tevékenységek és bizonyos összegeket 
meghaladó támogatások kizárása 

 

Nem alkalmazható a következőkre: 
a) Regionális támogatási programok (a 15. cikk kivételével), amelyek 

esetében az átlagos éves állami támogatási kiadás meghaladja a 150 
millió EUR-t, a hatálybalépésüket követő hat hónaptól (e rendelet 
hosszabb időszakra továbbra is alkalmazható e támogatási programok 
bármelyikére, miután a Bizottság megvizsgálta a tagállam által a 
Bizottságnak a program hatálybalépésétől számított 20 munkanapon belül 
bejelentett vonatkozó értékelési tervet);  

b) A fent említett támogatási programok módosításai, kivéve azokat a 
módosításokat, amelyek nem befolyásolhatják a támogatási program e rendelet 
értelmében vett összeegyeztethetőségét vagy nem befolyásolhatják jelentősen a 
jóváhagyott értékelési terv tartalmát; 

c) Exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása;  
d) Az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött 

támogatás. 
1. cikk, (3) bekezdés és 13. cikk – Bizonyos ágazatok kizárása   
1. cikk, (3) bekezdés: Nem alkalmazható a következőkre: 
• Halászat és akvakultúra* (az 1379/2013/EU rendeletben foglaltak 
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szerint),  
• Elsődleges mezőgazdasági termelés*, kivéve a legkülső régiókban felmerülő 

szállítási költségektől eltérő kiegészítő költségek ellentételezését (15. cikk, (2) bekezdés, 
b) pont),  

• Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása*, amennyiben a 
támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett 
vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége 
alapján kerül rögzítésre; vagy amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt 
teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek; 

a) A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás (2010/787/EU 
tanácsi határozat) 
* Amennyiben egy vállalkozás az e rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt 
tevékenykedik, úgy e rendelet csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel 
nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy a tagállamok biztosítják, hogy a kizárt 
ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek a támogatásban. 
 

13. cikk: A regionális támogatás nem alkalmazható különösen a következőkre: 
a) acélipar, szénipar, hajógyártás, szintetikusszál-ipar, szállítási ágazat – a 

kapcsolódó infrastruktúrával együtt –, energiatermelési és -elosztási, valamint 
energetikai infrastruktúra; 

b) meghatározott, korlátozott számú gazdasági ágazatra irányuló programok (nem 
minősülnek ilyennek a turisztikai tevékenységekre, a széles sávú 
infrastruktúrára és a mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalmazására 
irányuló programok); 

c) a legkülső régiókban vagy ritkán lakott területeken előállított áruk szállítási 
költségeit ellentételező programok a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására irányuló 
tevékenységek, az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
tevékenységek, valamint csővezetékes szállítás vonatkozásában; 

d) az olyan kedvezményezettnek nyújtott egyedi beruházási támogatás, aki a 
kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet 
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szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség területén, vagy aki konkrétan azt 
tervezi, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését 
követő két éven belül ilyen tevékenységet szüntet meg az érintett területen; 

e) olyan vállalkozások számára nyújtott működési támogatás, amelyek elsődleges 
tevékenységei az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási 
rendszerének K. nemzetgazdasági ágába (Pénzügyi, biztosítási tevékenység) 
tartoznak, vagy amelyek csoporton belüli tevékenységeket folytatnak és 
amelyek fő tevékenysége az uniós gazdasági tevékenységek egységes ágazati 
osztályozási rendszerének 70.10 szakágazatába (Üzletvezetés) vagy 70.22 
szakágazatába (Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás) tartozik. 

1. cikk – A Deggendorf-szabály által érintett vállalkozások kizárása ((4) 
bekezdés) 

 

Nem alkalmazható olyan támogatási programokra, amelyek nem zárják ki 
kifejezetten egyedi támogatás kifizetését azon vállalkozások számára, amelyekkel 
szemben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan bizottsági határozat 
van érvényben, amely a támogatást jogellenesnek/összeegyeztethetetlennek 
nyilvánította, és nem alkalmazható az ilyen vállalkozás számára nyújtott ad hoc 
támogatásra.  
1. cikk – Nehéz helyzetben lévő vállalkozások kizárása ((4) bekezdés)  
Nem alkalmazható a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatásra.  

1. cikk – Az uniós jogot sértő támogatási intézkedések kizárása ((5) bekezdés)  
Nem alkalmazható olyan állami támogatási intézkedésekre, amelyek szükségképpen 
az uniós jog megsértését vonják maguk után, különös tekintettel a következőkre: 
a) ahhoz a feltételhez kötött, hogy a kedvezményezett székhelye az adott 

tagállamban legyen vagy a kedvezményezett elsődlegesen abban a tagállamban 
végezze üzleti tevékenységét. Megengedett az a követelmény, hogy a 
kedvezményezett a támogatás kifizetésének időpontjában telephellyel vagy 
fiókteleppel rendelkezzen a támogatást nyújtó tagállamban; 

b) ahhoz a feltételhez kötött, hogy belföldön előállított termékeket, illetve belföldi 
szolgáltatásokat vegyen igénybe; 
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c) korlátozza a kedvezményezettek azon lehetőségét, hogy a kutatás-fejlesztés és 
innováció eredményeit más tagállamokban hasznosítsák. 

4. cikk – Egyedi bejelentési határértékek  
Nem alkalmazható azokra a támogatásokra, amelyek meghaladják a következőket: 
• Regionális beruházási támogatás: a támogatás „kiigazított támogatási összege”, 

amelyet egy 100 millió EUR elszámolható költségű beruházás esetében a 2. cikk 
20. pontjában meghatározott mechanizmusnak megfelelően számítanak ki, 

• regionális városfejlesztési támogatás: 20 millió EUR a 16. cikk (3) 
bekezdésében foglaltak szerint. 

A határértékek nem kerülhetők meg a támogatási programok vagy támogatási 
projektek mesterséges felosztásával.  

 

5. cikk – A támogatás átláthatósága   
Csak átlátható támogatásokra alkalmazható. A következők tekintendők átláthatónak: 
a) Vissza nem térítendő támogatás és kamattámogatás; 
b) Kölcsön (amennyiben a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása a támogatás 

odaítélésekor irányadó referencia-kamatláb alapján történik); 
c) Kezességvállalás (a bruttó támogatási egyenérték kiszámítása egy bizottsági 

közleményben megállapított mentesülési díj alapján történik  
vagy  
a bruttó támogatási egyenértéket a kezességvállalásról szóló bizottsági 
közlemény alapján a végrehajtást megelőzően elfogadták és a jóváhagyott 
számítási módszertan kifejezetten vonatkozik az általános csoportmentességi 
rendelet alkalmazásához kapcsolódó, szóban forgó kezességvállalás-típusra és 
az alapul szolgáló ügylettípusra); 

d) Adókedvezmény (amennyiben felső korlátot határoznak meg, amely biztosítja, 
hogy ne lépjék túl a határértéket); 

e) Regionális városfejlesztési támogatás (amennyiben teljesülnek a 16. cikkben 
meghatározott feltételek). 

 

6. cikk – Ösztönző hatás   
A támogatás csak akkor mentesíthető, ha ösztönző hatással bír:  
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• A kedvezményezett a projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka 
megkezdését megelőzően támogatási kérelmet nyújtott be az érintett 
tagállamhoz. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább a következő 
információkat: 
a) a vállalkozás neve és mérete; 
b) a projekt ismertetése, kezdetének és befejezésének időpontjával együtt; 
c) a projekt helyszíne; 
d) az elszámolható költségek jegyzéke; 
e) a támogatás típusa (vissza nem térítendő támogatás, kölcsön, 

kezességvállalás, visszafizetendő előleg, tőkeinjekció vagy egyéb) és a 
projekthez szükséges állami finanszírozás összege. 

• Nagyvállalkozásoknak nyújtott ad hoc támogatás: a fentieken túl a tagállam 
az adott támogatás nyújtását megelőzően ellenőrizte, hogy a kedvezményezett 
dokumentációjának tanúsága szerint a következők közül egy vagy több 
érvényesül: 
a) regionális beruházási támogatás esetében: a támogatás hiányában nem 

került volna sor a projekt végrehajtására az érintett térségben vagy a projekt 
nem lett volna kellően nyereséges a kedvezményezett számára az érintett 
térségben; 

b) minden más esetben:  
- a támogatás következtében lényegesen kiszélesedett a projekt/tevékenység 

köre,  
- vagy a támogatás következtében lényegesen nőtt a kedvezményezett által a 

projektre/tevékenységre fordított teljes összeg, 
- vagy a támogatás következtében lényegesen felgyorsult az érintett 

projekt/tevékenység megvalósítása. 
Kivételek 

• Adókedvezmény esetében az ösztönző hatás teljesítettnek tekintendő, 
amennyiben: 
a) az intézkedés objektív kritériumok alapján, további tagállami mérlegelési 

jogkör gyakorlása nélkül biztosítja a támogatás igénybevételének jogát; és 
b) az intézkedést azelőtt fogadták el és léptették hatályba, hogy a támogatott 
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projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munka megkezdődött volna, 
kivéve az adóintézkedés formájában megvalósuló módosított támogatási 
programok esetében, amennyiben a tevékenységre korábbi, adókedvezmény 
formájában megvalósuló támogatási programok vonatkoztak. 

• Regionális működési támogatás esetében az ösztönző hatás teljesítettnek 
tekintendő, amennyiben teljesülnek a 15. cikkben meghatározott feltételek. 

7. cikk – Elszámolható költségek  
A támogatási intenzitás kiszámítása során 
• A számadatokat az adók és egyéb illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. 
• Vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtott támogatás esetében: 

a támogatás összegének a bruttó támogatási egyenértéket kell tekinteni. 
• A több részletben kifizetett támogatást a támogatás nyújtásának időpontjára 

számított jelenértékre kell diszkontálni (ugyanez vonatkozik az elszámolható 
költségekre; a támogatás nyújtásakor irányadó leszámítolási kamatlábbal). 

• Adókedvezmény formájában nyújtott támogatás részleteit az adókedvezmények 
érvényesítésének különböző időpontjaiban irányadó leszámítolási kamatlábbal 
kell diszkontálni. 

• Visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatás esetében, amelyet a 
bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén 
az elszámolható költségek százalékában fejeznek ki, és amennyiben az 
intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások 
alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás 
nyújtásakor irányadó leszámítolási kamatláb szerint számított kamattal 
megnövelve kerül visszafizetésre: a maximális támogatási intenzitás 10 
százalékponttal növelhető. 

• Visszafizetendő előleg formájában nyújtott regionális támogatás esetében: a 
támogatás nyújtásakor hatályos regionális támogatási térkép szerinti maximális 
támogatási intenzitás nem növelhető. 

Elszámolható költségek és dokumentáció 
• Az elszámolható költségeket világos, konkrét és aktuális dokumentumokkal kell 

alátámasztani.  
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8. cikk – Támogatáshalmozás  
• A határértékek és maximális támogatási intenzitások tekintetében a 

támogatás teljes összegét kell figyelembe venni ((1) bekezdés). 
• Amennyiben az uniós finanszírozás (amely nem tartozik a tagállam 

ellenőrzése alá) állami támogatással párosul, csak ez utóbbit kell figyelembe 
venni annak meghatározásakor, hogy teljesülnek-e a bejelentési határértékek és 
a maximális támogatási intenzitások vagy a maximális támogatási összegek, 
feltéve, hogy az ugyanazon elszámolható költségekkel kapcsolatban nyújtott 
állami finanszírozás teljes összege nem haladja meg az uniós jog alkalmazandó 
szabályaiban foglalt legkedvezőbb finanszírozási arányt ((2) bekezdés). 

• A mentesített támogatás bármely egyéb, eltérő azonosítható költségekkel 
rendelkező állami támogatással halmozható ((3) bekezdés, a) pont). 

• A mentesített támogatás nem halmozható olyan egyéb állami támogatással, 
amely részben vagy egészben ugyanazon elszámolható költségekhez 
kapcsolódik, amennyiben a halmozás az érintett támogatásra alkalmazandó 
legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez vezet 
((3) bekezdés, b) pont). 

• Az általános csoportmentességi rendelettel mentesített állami támogatás nem 
halmozható ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott csekély 
összegű támogatással, amennyiben a halmozás az általános csoportmentességi 
rendelet III. fejezetében megállapított támogatási intenzitás túllépéséhez 
vezetne. 

 

9. cikk – Közzététel és információszolgáltatás   
• A következő információk nemzeti vagy regionális szintű átfogó állami 

támogatási honlapon való közzététele ((1) bekezdés): 
a) összefoglaló adatok (lásd a 11. cikket) vagy egy azokhoz vezető internetes 

link; 
b) minden egyes támogatási intézkedés teljes szövege (lásd a 11. cikket) vagy 

a teljes szöveghez vezető internetes link; 
c) minden egyes, 500 000 EUR-t meghaladó egyedi támogatásra vonatkozó 
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információk (lásd a III. mellékletet). 
Az európai területi együttműködés projektjeinek nyújtott támogatások tekintetében 

az e bekezdésben említett információkat azon tagállam honlapján kell 
közzétenni, amelyben az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
21. cikkében meghatározott érintett irányító hatóság működik. A részt vevő 
tagállamok határozhatnak úgy is, hogy mindegyikük a saját területére irányuló 
támogatási intézkedésekről nyújt információt a honlapján. 

• Az adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok, valamint a 
16. és a 21. cikk hatálya alá tartozó támogatási programok esetében (kivéve 
azon kkv-kat, amelyek még egyetlen piacon sem végeztek kereskedelmi 
értékesítést) akkor tekinthetők teljesültnek az e cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában foglalt feltételek, ha a tagállamok az egyedi támogatási összegekre 
vonatkozóan előírt információkat az alábbi tartományokban teszik közzé (millió 
EUR) ((2) bekezdés): 
- 0,5–1, 
- 1–2, 
- 2–5, 
- 5–10, 
- 10–30, és 
- 30 vagy több. 

• Az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat szabványos formában kell 
feltüntetni és hozzáférhetővé tenni (lásd a III. mellékletet), lehetővé téve 
hatékony keresési és letöltési funkciók használatát. Az (1) bekezdésben említett 
információkat a támogatás nyújtásának napjától számított 6 hónapon belül, 
illetve adókedvezmény formájában megvalósuló támogatási programok esetében 
az adóbevallás esedékességének időpontjától számított 1 éven belül kell 
közzétenni, és az információknak a támogatás nyújtásának napjától számított 
legalább 10 évig elérhetőnek kell lenniük ((4) bekezdés). 

• A tagállamok legkésőbb az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül 
(vagyis 2016.07.01-ig) megfelelnek az e cikkben foglalt rendelkezéseknek ((6) 
bekezdés). 
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A fogalommeghatározásokat lásd: 2. cikk (felhívjuk figyelmüket a nehéz helyzetben lévő vállalkozások fogalmának új meghatározására). 
 
Jelentéstétel: 11. cikk 
Ellenőrzés: 12. cikk 
A csoportmentességi kedvezmény visszavonása: 10. cikk 

B. A regionális támogatásra vonatkozó különös feltételek 
 

 
14. CIKK 

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁS 
A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben 
alkalmazhatók az általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben 
rögzített feltételek ((1) bekezdés). 

• Támogatott területeken nyújtott támogatás ((2) bekezdés) 
• A 107. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatott területeken a 

kedvezményezett méretétől függetlenül induló beruházásokhoz; a 107. 
cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatott területeken nyújtott 
támogatás kkv-knak bármilyen formában megvalósuló induló 
beruházáshoz; nagyvállalkozásoknak kizárólag új gazdasági tevékenység 
végzésére irányuló induló beruházáshoz ((3) bekezdés). 

• Elszámolható költségek ((4) bekezdés) 
- tárgyi eszközök és immateriális javak, 
- két évre számított (induló beruházás eredményeképpen keletkezett) 

bérköltség,  
- a két fenti pont kombinációja, a két pont szerinti összegek közül a 

magasabbat nem meghaladó mértékben. 
• A beruházás fenntartása a térségben legalább öt évig; kkv-k esetében 
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legalább három évig (nem jelenti azt, hogy ne lehetne lecserélni az ezen 
időszakon belül korszerűtlenné vált üzemet, illetve meghibásodott 
berendezést, ha a tevékenység a régióban fennmarad) ((5) bekezdés). 

• A beszerzett eszközöknek újaknak kell lenniük, kivéve a kkv-k 
esetében és létesítmények felvásárlása esetében ((6) bekezdés). 

• Tárgyi eszközök bérléséhez kapcsolódó költségek esetében ((6) 
bekezdés)  
- földterület és épületek: a bérleti viszonynak a beruházási projekt 

befejezési időpontját követően (nagyvállalkozások esetében) legalább 
öt, illetve (kkv-k esetében) három évig fenn kell állnia, 

- üzem vagy gép: pénzügyi lízing formájában; a lízing futamidejének 
lejártakor a kedvezményezett köteles megvásárolni az eszközt, 

- eszközvásárlás induló beruházás keretében: csak a vevőtől független 
harmadik féltől való, piaci feltételek mellett bonyolított vásárlás 
költségei. Amennyiben az eszközök beszerzéséhez a vásárlást 
megelőzően már nyújtottak támogatást, ezeket a költségeket le kell 
vonni az elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti 
tulajdonos családtagjai vagy munkavállalók vesznek át, a vevőtől 
független harmadik félre vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie. 
Részesedésszerzés: nem minősül induló beruházásnak. 

• Termelési folyamat alapvető megváltoztatása: 
- az elszámolható költségeknek meg kell haladniuk az eszközök 

megelőző három pénzügyi évben realizált értékcsökkenését ((7) 
bekezdés),  

- meglévő létesítmény diverzifikálása: az elszámolható költségeknek 
legalább 200 %-kal kell meghaladniuk az újrahasznált eszközöknek (a 
munkák megkezdése előtti pénzügyi évben) nyilvántartott könyv 
szerinti értékét ((7) bekezdés). 

• Immateriális javak költségei akkor számolhatók el, ha ((8) bekezdés): 
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- kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használják fel, 
- amortizálhatók, 
- a vevőtől független harmadik felektől, piaci feltételek mellett 

vásárolták meg, 
- a kedvezményezett eszközei; legalább öt évig (kkv-k esetében három 

évig) ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyre a támogatást 
nyújtották, 

- nagyvállalkozások; csupán az induló beruházás teljes elszámolható 
beruházási költségeinek 50 %-áig. 

• Elszámolható költségek a becsült bérköltségekre hivatkozással ((9) 
bekezdés): 
- beruházás; az előző tizenkét hónaphoz képest a foglalkoztatottak 

számának nettó növekedése (amelyből a megszüntetett álláshelyek 
számát már levonták), 

- minden egyes álláshelyet a munkálatok befejezésétől számított három 
éven belül betöltöttek, 

- az összes létrehozott munkahelyet az álláshely első betöltése után 
legalább öt évig (kkv-k esetében három évig) fenntartanak az érintett 
területen. 

• Széles sávú hálózatok fejlesztése ((10) bekezdés): 
- csak olyan területeken, ahol nincs azonos kategóriájú hálózat és ahol 

nem is valószínű, hogy a támogatás odaítéléséről szóló határozattól 
számított három éven belül piaci feltételek mellett kiépülne ilyen 
hálózat, 

- hálózatüzemeltető; aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférés 
biztosítása; méltányos és megkülönböztetésmentes feltételek, beleértve 
az NGA-hálózatok esetében a hálózatok fizikai átengedését, 

- támogatás versenyeztetéses kiválasztási eljárás alapján. 
• Kutatási infrastruktúrák: az infrastruktúrához való átlátható és 
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megkülönböztetésmentes hozzáférés ((11) bekezdés).  
• Támogatási intenzitás: nem haladhatja meg a támogatás nyújtásakor 

hatályos regionális támogatási térkép szerinti maximális támogatási 
intenzitást. Amennyiben az eszköz- és bérköltségek kombinációja ((4) 
bekezdés, c) pont): a támogatási intenzitás nem haladhatja meg ezen 
intenzitásnak a beruházási költségek vagy a bérköltség alapján történő 
alkalmazásából fakadó legkedvezőbb összeget. Nagyberuházási projektek: 
a támogatási összeg nem haladhatja meg a 2. cikk 20. pontja szerinti 
támogatási összeget ((12) bekezdés). 

• Egyetlen beruházási projekt: egy támogatott másik beruházásra 
vonatkozó induló beruházás; ugyanazon kedvezményezett (csoportszinten); 
ugyanabban a NUTS 3 régióban a munkák megkezdésétől számítva három 
éven belül; egyetlen beruházási projekt részének minősül. Amennyiben 
nagyberuházási projekt: a teljes támogatási összeg nem haladja meg a 
nagyberuházási projektre vonatkozó kiigazított támogatási összeget ((13) 
bekezdés). 

• A kedvezményezett hozzájárulása az elszámolható költségek legalább 
25 %-a. legkülső régiókban kkv-k által végrehajtott beruházás esetében a 
támogatási intenzitás meghaladhatja a 75 %-ot. A fennmaradó részt a 
kedvezményezettnek kell biztosítania ((14) bekezdés). 

• Az európai területi együttműködés projektjeihez kapcsolódó induló 
beruházások (1299/2013/EU rendelet): valamennyi kedvezményezettre az 
induló beruházás helye szerinti területen érvényes támogatási intenzitás 
alkalmazandó. Amennyiben az induló beruházás két vagy több támogatott 
területen helyezkedik el, a maximális támogatási intenzitást azon 
támogatott terület szerint kell számítani, ahol a legmagasabb összegű 
elszámolható költségek merültek fel. A Szerződés 107. cikke (3) 
bekezdésének c) pontja szerinti területeken ez a rendelkezés 
nagyvállalkozásokra csak akkor alkalmazandó, ha az induló beruházás új 
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gazdasági tevékenységre vonatkozik ((15) bekezdés). 

 
 

15. CIKK 
REGIONÁLIS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben alkalmazhatók 
az általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e cikkben rögzített 
feltételek ((1) bekezdés). 

 

Támogatható régiók 
Csak a legkülső régiókban és ritkán lakott területeken (a 2014–2020-ra 
vonatkozó regionális támogatási térképen feltüntetettek szerint) ((1) 
bekezdés). 

 

Elszámolható költségek 
A következőket ellentételezik ((2) bekezdés):  
a) A működési támogatásra jogosult területeken előállított vagy tovább 

feldolgozott áruk kiegészítő szállítási költségei: 
(i) a kedvezményezettek az említett területeken folytatják 

termelőtevékenységüket; 
(ii) a támogatás előzetesen objektíven számszerűsíthető (pl. fix összeg 

vagy tonna/kilométer arány alapján); 
(iii)az érintett tagállamon belüli legalacsonyabb szállítási költségek (a 

legkülső régiók vonatkozásában az e területeken tovább feldolgozott 
áruk kiegészítő szállítási költségei magukban foglalhatják a 
tagállamon kívüli szállítás költségeit).  

b) Egy vagy több állandó hátrány (a Szerződés 349. cikke) közvetlen 
következményeként a legkülső régiókban felmerülő kiegészítő 
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működési költségek ((3) bekezdés): 
(i) a kedvezményezett a térségben végzi gazdasági tevékenységét; 
(ii) az egy kedvezményezettre valamennyi működési támogatási 

program szerint jutó támogatás éves összege nem haladja meg a 
következő mértéket: 

o a kedvezményezett által az érintett legkülső régióban évente 
előállított bruttó hozzáadott érték 15 %-a, vagy 

o a kedvezményezettnél az érintett legkülső régióban felmerülő éves 
munkaerőköltségek 25 %-a, vagy 
a kedvezményezett által az érintett legkülső régióban elért éves 
forgalom 10 %-a. 

 
A támogatási intenzitás nem haladja meg a 100 %-ot ((3) bekezdés). 

 
 

16. CIKK 
REGIONÁLIS VÁROSFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS 

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) 

• Összeegyeztethető és mentesül a bejelentés alól, amennyiben 
alkalmazhatók az általános összeegyeztethetőségi feltételek és az e 
cikkben rögzített feltételek ((1) bekezdés). 

• Városfejlesztési projektekre vonatkozóan teljesítendő kritériumok 
((2) bekezdés) 
- városfejlesztési alap igénybevételével hajtják végre támogatott 

területeken, 
- az európai strukturális és beruházási alapokból társfinanszírozzák, 
- egy integrált fenntartható városfejlesztési stratégia végrehajtását 

támogatják. 
• A teljes beruházás nem haladhatja meg a 20 millió EUR-t ((3) 

bekezdés). 
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• A költségek akkor számolhatók el, ha megfelelnek az 1303/2013/EU 
rendelet 65. és 37. cikkének ((4) bekezdés). 

• Támogatás formája: tőkebefektetés, kvázisajáttőke-befektetés, kölcsön, 
kezességvállalás vagy ezek ötvözete ((5) bekezdés). 

• További magánbefektetői források bevonása: alapok vagy projektek; 
városfejlesztési projekthez nyújtott teljes finanszírozás legalább 30 %-a 
((6) bekezdés). 

• Befektetők: készpénzbeni vagy természetbeni (piaci értéken számított) 
hozzájárulás, illetve ezek kombinációja ((7) bekezdés). 

• A városfejlesztési intézkedésre vonatkozó feltételek ((8) bekezdés) 
a) alapkezelők: nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárás; 

nem tehető különbség székhely vagy bejegyzés helye szerint; 
előre meghatározott kritériumok támaszthatók; 

b) független magánbefektetők: nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes eljárás; megfelelő kockázat/nyereség 
megosztási rendszerek; magánbefektetői veszteség 
minimalizálásával szemben aszimmetrikus nyereségmegosztás. 
Ha nem, akkor a méltányos megtérülési rátát (nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes eljárás során) kiválasztott független 
szakértő állapítja meg; 

c) ha aszimmetrikus nyereségmegosztás: az állami befektetőt terhelő 
első veszteség a teljes befektetés 25 %-ára korlátozódik; 

d) magánbefektetőknek nyújtott kezességvállalás esetében 
városfejlesztési projekteknél a kezességvállalási mérték 80 %-ra 
korlátozódik; az adott tagállamot terhelő teljes veszteség a 
kezességvállalással biztosított portfólió 25 %-ára korlátozódik;  

e) a befektetők képviselettel rendelkezhetnek a városfejlesztési alap 
irányító testületeiben; 

f) a városfejlesztési alapot az alkalmazandó jogszabályoknak 



FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT 
 

Ez az ellenőrző lista nem az Európai Bizottság hivatalos dokumentuma. A lista hasznos kiegészítő eszköznek bizonyulhat a 2014. 
június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a csoportmentességi rendelet) alkalmazásához, azonban nem helyettesíti azt. A 
rendelet által nyújtott, bejelentés alóli mentesség kizárólag a rendelet rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés esetén 
alkalmazható. 

 

16 

megfelelően hozták létre; üzleti szempontból megalapozott 
beruházási stratégia alkalmazását biztosító átvilágítási folyamat. 

• Kereskedelmi alapon irányított városfejlesztési alap: 
nyereségorientált befektetési döntések biztosítása. Ez a helyzet áll fenn, 
amikor ((9) bekezdés): 
a) a városfejlesztésialap-kezelőket törvény vagy szerződés kötelezi arra, 

hogy a szakmai alapkezelők gondosságával járjanak el; 
összeférhetetlenség elkerülése; legjobb gyakorlatok és szabályozói 
felügyelet; 

b) a piaci gyakorlatnak megfelelő javadalmazás;  nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes eljárás útján való kiválasztás; objektív 
kiválasztási kritériumok; 

c) az alapkezelők javadalmazása teljesítményhez kötött vagy 
társbefektetnek; 

d) az alapkezelők meghatározzák a befektetési stratégiát, a befektetések 
kritériumait és tervezett ütemezését; pénzügyi életképesség és a 
városfejlesztésre gyakorolt várható hatás előzetes kimutatása; 

e) világos és reális kilépési stratégia minden egyes tőkebefektetésre és 
kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan. 

• Városfejlesztési projekthez kölcsönt vagy kezességvállalást nyújtó 
városfejlesztési alap: Feltételek ((10) bekezdés) 
a) kölcsön: a 20 millió EUR-t nem meghaladó maximális beruházási 

összegre vonatkozó névérték figyelembevétele, lásd (3) bekezdés; 
b) kezességvállalás: a 20 millió EUR-t nem meghaladó maximális 

beruházási összegre vonatkozó alapul szolgáló kölcsön névértékének 
figyelembevétele, lásd (3) bekezdés. 

• A tagállam a városfejlesztési támogatási intézkedés végrehajtását 
megbízott félre bízhatja ((11) bekezdés). 

 


