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I. melléklet – Regionális támogatásra jogosult népességi arány tagállamonként, 2022–

2027 

Belgium NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP1 

Az országos 
népesség 
százaléka2 

„a” térségek BE34 Prov. Luxembourg 
(BE) 

73,00 2,50 % 

Indoklással „c” térségnek 
minősíthető térségek 

– – 23,33 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 25,83 % 

 

Bulgária NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek BG31 Северозападен 31,67 10,66 % 

 BG32 Северен централен 34,33 11,24 % 

 BG33 Североизточен 40,33 13,26 % 

 BG34 Югоизточен 43,00 14,74 % 

 BG42 Южен централен 35,00 20,13 % 

Automatikusan „c” térségnek 
minősíthető térségek (korábbi „a” 
térségek) 

BG41 Югозападен 81,33 29,97 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 100,00 % 

    

 

Csehország NUTS-régiók Egy főre 
jutó GDP 

Az országos 
népesség 

százaléka 

„a” térségek CZ04 Severozápad 63,67 10,50 % 

 CZ05 Severovýchod 75,00 14,22 % 

 CZ07 Střední Morava 73,33 11,43 % 

 CZ08 Moravskoslezsko 74,33 11,33 % 

Automatikusan „c” térségnek CZ02 Střední Čechy 82,67 12,81 % 

                                              
1 Vásárlóerő-egységben, a 2016–2018-as időszakra vonatkozó hároméves átlag (EU-27 = 100) (2020. 

március 23-án frissített adatok szerint). 
2 Az Eurostat 2018. évre vonatkozó népességi adatai alapján. 
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minősíthető térségek (korábbi „a” 
térségek) 

 CZ03 Jihozápad 78,00 11,52 % 

 CZ06 Jihovýchod 82,67 15,94 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 87,76 % 

 

Dánia NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 7,50 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 7,50 % 

 

Németország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 18,10 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 18,10 % 

 

Észtország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

Automatikusan „c” térségnek 
minősíthető térségek (korábbi „a” 
térségek) 

EE00 Eesti 79,33 100,00 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 100,00 % 

 

Írország NUTS-régiók Egy 
főre 

jutó 
GDP 

Az országos 
népesség 

százaléka 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 35,90 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 35,90 % 
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Görögország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek EL41 Βόρειο Αιγαίο 49,00 2,01 % 

 EL42 Νότιο Αιγαίο 73,67 3,19 % 

EL43 Κρήτη 58,33 5,91 % 

EL51 Aνατολική 
Μακεδονία, Θράκη 

47,67 5,59 % 

EL52 Κεντρική Μακεδονίαa 53,67 17,47 % 

 EL53 Δυτική Μακεδονία 59,67 2,50 % 

 EL54 Ήπειρος 48,67 3,11 % 

 EL61 Θεσσαλία 52,67 6,71 % 

 EL62 Ιόνια Νησιά 63,33 1,90 % 

 EL63 Δυτική Ελλάδα  

[EL643 Ευρυτανία Ritkán 

lakott térség] 

50,33 6,12 % 

 EL64 Στερεά Ελλάδα 62,33 5,18 % 

 EL65 Πελοπόννησος  56,67 5,36 % 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 17,28 % 

Teljes népességi arány 2022–2027   82,34 % 

 

Spanyolország NUTS-régiók Egy főre 
jutó GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek ES42 Castilla-La Mancha 

[ES423 Cuenca Ritkán 
lakott térség] 

72,33 4,35 % 

 ES43 Extremadura 66,67 2,28 % 

 ES61 Andalucía 68,33 17,99 % 

 ES63 Ciudad de Ceuta 72,67 0,18 % 

 ES64 Ciudad de Melilla 67,00 0,18 % 

 ES70 Canarias 75,00 4,68 % 

Automatikusan „c” térségnek 
minősíthető térségek (korábbi „a” 

ES62 Región de Murcia 76,67 3,17 % 
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térségek) 

Automatikusan „c” térségnek 
minősíthető térségek (ritkán lakott 
térségek) 

ES242 Teruel – 0,29 % 

ES417 Soria – 0,19 % 

Indoklással „c” térségnek 
minősíthető térségek 

– – 32,99 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 66,29 % 

 

Franciaország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek FRY1 Guadeloupe 73,00 0,63 % 

FRY2 Martinique 77,00 0,55 % 

FRY3 Guyane 50,33 0,42 % 

FRY4 La Réunion 70,00 1,28 % 

FRY5 Mayotte 32,67 0,40% 

Saint-Martin* : : 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 28,68 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 31,95 % 

* Saint-Martin legkülső régió, de nem szerepel a 2021. évi NUTS-nómenklatúrában. Az alkalmazandó maximális  
támogatási intenzitás kiszámításához Franciaország alkalmazhatja a nemzeti statisztikai hivatala vagy más 
elismert források által rendelkezésére bocsátott adatokat. 

 

Horvátország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek HR02 Panonska Hrvatska 41,58 27,02 % 

 HR03 Jadranska Hrvatska 

[HR032 Ličko-senjska 

županija Ritkán lakott 
térség] 

60,33 33,48 % 

 HR06 Sjeverna Hrvatska 48,43 20,04 % 

Automatikusan „c” térségnek 
minősíthető térségek (korábbi „a” 
térségek) 

HR05 Grad Zagreb 109,24 19,46 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 100,00 % 
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Olaszország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek ITF2 Molise 69,33 0,51 % 

 ITF3 Campania 62,67 9,62 % 

 
ITF4 Puglia 63,33 6,68 % 

 
ITF5 Basilicata 74,67 0,94 % 

 
ITF6 Calabria 57,33 3,23 % 

 
ITG1 Sicilia 59,67 8,30 % 

 ITG2 Sardegna 70,33 2,72 % 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 9,99 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 41,99 % 

 

Ciprus NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 49,46 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 49,46 % 

 

Lettország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek LV00 Latvija 

[LV008 Vidzeme Ritkán 

lakott térség] 

67,00 100,00 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 100,00 % 

 

Litvánia NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek LT02 Vidurio ir vakarų 65,00 71,16 % 
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Lietuvos regionas  

Automatikusan „c” térségnek 
minősíthető térségek (korábbi „a” 
térségek) 

LT01 Sostinės regionas 113,67 28,84 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 100,00 % 

 

Luxemburg NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 7,50 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 7,50 % 

 

Magyarország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek HU12 Pest 55,00 13,00 % 

 HU21 Közép-Dunántúl 65,33 10,81 % 

 
HU22 Nyugat-Dunántúl 72,67 10,10 % 

 
HU23 Dél-Dunántúl 47,33 9,03 % 

 

HU31 Észak-
Magyarország 

47,67 11,57 % 

 
HU32 Észak-Alföld 44,33 14,89 % 

 
HU33 Dél-Alföld 50,00 12,69 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 82,09 % 

 

Málta NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 70,00 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 70,00 % 

 

Hollandia NUTS-régiók Egy Az országos 
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főre 
jutó 

GDP 

népesség 
százaléka 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 8,98 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 8,98 % 

 

Ausztria NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 22,42 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 22,42 % 

 

Lengyelország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek PL21 Małopolskie 63,67 8,84 % 

 
PL22 Śląskie 72,33 11,82 % 

 

PL42 
Zachodniopomorskie 

58,33 4,43 % 

 
PL43 Lubuskie 58,00 2,64 % 

 
PL52 Opolskie 55,33 2,57 % 

 

PL61 Kujawsko-
pomorskie 

56,33 5,41 % 

 

PL62 Warmińsko-
mazurskie 

49,00 3,73 % 

 
PL63 Pomorskie 67,67 6,06 % 

 
PL71 Łódzkie 65,00 6,43 % 

 
PL72 Świętokrzyskie 50,00 3,24 % 

 
PL81 Lubelskie 47,67 5,52 % 

 
PL82 Podkarpackie 49,33 5,54 % 

 
PL84 Podlaskie 49,67 3,08 % 

 
PL92 Mazowiecki regionalny 59,33 6,12 % 

Automatikusan „c” térségnek 
minősíthető térségek (korábbi „a” 

PL41 Wielkopolskie 75,67 9,09 % 
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térségek) 

 PL51 Dolnośląskie 77,00 7,55 % 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 0,82 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 92,90 % 

 

Portugália NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek PT11 Norte 65,67 34,76 % 

PT16 Centro (PT) 67,33 21,63 % 

PT18 Alentejo 72,67 6,89 % 

PT20 Região Autónoma 
dos Açores 

69,00 2,37 % 

PT30 Região Autónoma 
da Madeira 

76,00 2,47 % 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 2,11 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 70,23 % 

 

 

Szlovénia NUTS-régiók Egy Az országos 

Románia NUTS-régiók Egy 
főre jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 

százaléka 

„a” térségek RO11 Nord-Vest 58,33 13,13 % 

RO12 Centru 60,00 11,93 % 

RO21 Nord-Est 39,67 16,48 % 

RO22 Sud-Est 52,67 12,37 % 

RO31 Sud – Muntenia 49,33 15,14 % 

RO41 Sud-Vest – Oltenia 46,67 9,96 % 

RO42 Vest 66,00 9,15 % 

Indoklással „c” térségnek 
minősíthető térségek 

– – 1,19 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 89,34 % 
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főre 
jutó 

GDP 

népesség 
százaléka 

„a” térségek SI03 Vzhodna Slovenija 70,67 52,71 % 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 17,29 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 70,00 % 

 

Szlovákia NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 

„a” térségek SK02 Západné Slovensko 66,67 33,55 % 

SK03 Stredné Slovensko 58,00 24,60 % 

SK04 Východné 
Slovensko 

52,00 29,82 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 87,97 % 

 

Finnország NUTS-régiók Egy 
főre 

jutó 
GDP 

Az országos 
népesség 

százaléka 

Automatikusan „c” térségnek 
minősíthető térségek (ritkán lakott 

térségek) 

FI1D1 Etelä-Savo – 2,67 % 

FI1D2 Pohjois-Savo – 4,46 % 

FI1D3 Pohjois-Karjala – 2,95 % 

FI1D5 Keski-Pohjanmaa – 1,24 % 

FI1D7 Lappi – 3,24 % 

FI1D8 Kainuu – 1,34 % 

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa – 7,43 % 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 3,52 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 26,86 % 

 

Svédország NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

Az országos 
népesség 
százaléka 
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Automatikusan „c” térségnek 
minősíthető térségek (ritkán lakott 
térségek) 

SE312 Dalarnas län – 2,81 % 

SE321 Västernorrlands län – 2,42 % 

SE322 Jämtlands län – 1,27 % 

SE331 Västerbottens län – 2,63 % 

SE332 Norrbottens län – 2,48 % 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 9,98 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 21,60 % 
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II. melléklet – Regionális támogatásra jogosult népességi arány Észak-Írország esetében 

Észak-Írország* NUTS-régiók Egy 
főre 
jutó 

GDP 

A népesség 
százaléka3 

Indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek 

– – 100,00 % 

Teljes népességi arány 2022–2027 – – 100,00 % 

 

* Ez az iránymutatás Észak-Írországra is alkalmazandó, a kilépésről rendelkező 

megállapodáshoz (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai 
Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás, HL 
L 29., 2020.1.31., 7–187. o.) csatolt, Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvben 
megállapítottak szerint. 

 

  

                                              
3 Annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének strukturális 

következményeit figyelembe véve biztosított legyen a folytonosság Észak-Írország regionális  támogatási 

térképének tekintetében, Észak-Írország esetében kivételesen meg kell őrizni a jelenlegi arányt (100 %).  
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III. melléklet – Az indoklással „c” térségnek minősíthető térségekre vonatkozó népességi 

arányok tagállamok közötti felosztásának módszere  

A Bizottság az indoklással „c” térségnek minősíthető térségekre vonatkozó népességi 
arányokat minden egyes tagállamra a következő módszer alkalmazásával számítja ki:  

(1) A Bizottság azonosítja a tagállamok minden olyan NUTS 3 régióját, amelyek nem a 
következő térségek egyikében helyezkednek el: 

– az I. mellékletben felsorolt, támogatásra jogosult „a” térségek,  

– az I. mellékletben felsorolt, korábbi „a” térségek, 

– az I. mellékletben felsorolt, ritkán lakott térségek. 

(2) Az 1. lépésben azonosított NUTS 3 régiókon belül a Bizottság azonosítja azokat a 
térségeket, ahol:  

– a GDP/fő4 alacsonyabb az egy főre jutó nemzeti GDP maximális eltérésénél5 
vagy azzal egyenlő, vagy 

– a munkanélküliségi6 ráta meghaladja a nemzeti munkanélküliségi ráta 
maximális eltérését7 vagy azzal egyenlő, vagy meghaladja a nemzeti átlag 
150 %-át vagy azzal egyenlő, vagy 

– az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának 90 %-ával egyenlő vagy az alatti, 
vagy 

– a munkanélküliségi ráta az EU-27 átlagának 125 %-ával egyenlő vagy azt 
meghaladja.  

(3) Az i tagállam indoklással „c” térségnek minősíthető térségekre vonatkozó népességi 
arányát (Ai) a következő képlet alkalmazásával kell kiszámítani (az EU-27 népesség 

százalékában kifejezve): 

Ai = pi / P × 100 

ahol:  

pi a 2. lépésben az i tagállamban azonosított NUTS 3 régiók népessége8. 

P a 2. lépés során az EU-27-ben azonosított NUTS 3 régiók népességének összege. 

  

                                              
4 Az ebben a mellékletben említett egy főre jutó GDP-adatok az elmúlt három évre vonatkozóan (2016–

2018) rendelkezésre álló Eurostat adatok átlagán alapulnak.  
5 Az egy főre jutó nemzeti GDP i tagállamra vonatkozó maximális eltérése (TGi) a következő képlet s zerin t 

kerül kiszámításra (a nemzeti GDP/fő százalékában kifejezve):  

 (TG)i = 85 × ((1 + 100 / gi) / 2) 
 ahol: gi az i tagállam egy főre jutó GDP-je, az EU-27 átlagának százalékában kifejezve.  
6 Az ebben a mellékletben említett munkanélküliségi adatok az elmúlt három évre vonatkozóan (2017–2019) 

rendelkezésre álló Eurostat adatok átlagán alapulnak. Ezek az adatok azonban NUTS 3 szintű adatokat nem 
tartalmaznak, így a számításhoz azon NUTS 2 régiók munkanélküliségi adatait használják, amelyekben  az 

érintett NUTS 3 régiók találhatók.  
7 Az i tagállam esetében a nemzeti munkanélküliségi ráta maximális eltérését (TUi) a következő képlet 

alkalmazásával kell kiszámítani (a nemzeti munkanélküliségi ráta százalékában kifejezve):  

 (TU)i = 115 × ((1 + 100 / ui) / 2) 
 ahol: ui az i tagállam nemzeti munkanélküliségi rátája az EU-27 átlagának százalékában kifejezve.  
8 A NUTS 3 régiók népességi adatainak kiszámítása az Eurostat által a 2018. évi regionális GDP/fő 

kiszámításához használt népességi adatok alapján történik. 
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IV. melléklet – A 7.4.5. szakaszban említett csökkenő népességű támogatott területek 

meghatározására szolgáló módszer 

 

A 188. ponttal összhangban a tagállamok a csökkenő népességű területeket az alábbiak szerint 

azonosíthatják:  
 

– A tagállamoknak NUTS 3 szinten kell azonosítaniuk a támogatott területeket a 
Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alapján; 

– Az Eurostat 2009–2018-as időszakra vonatkozó népsűrűségi adatait kell 
használni, az elérhető legfrissebb NUTS-osztályozás alapján. 

– A tagállamoknak bizonyítaniuk kell, hogy a 2009–2018-as időszak során több 
mint 10 %-kal csökkent a népesség. 

– Ha a NUTS-osztályozás az elmúlt 10 évben megváltozott, akkor a 
tagállamoknak a rendelkezésre álló leghosszabb időszakra vonatkozó 
népsűrűségi adatokat kell alkalmazniuk.  

 
Az ilyen módon azonosított területeket a tagállamoknak fel kell tüntetniük a 189. pont szerinti 
bejelentés elkészítésekor. 
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V. melléklet – A regionális támogatási térkép bejelentésekor benyújtandó információk 

(1) A tagállamoknak információt kell benyújtaniuk a kijelölésre javasolt térségek 

következő kategóriáinak mindegyikére: 

– „a” térségek, 

– korábbi „a” térségek, 

– ritkán lakott térségek,  

– rendkívül ritkán lakott térségek, 

– a Méltányos Átállást Támogató Alapból támogatandóként azonosított területek, 

a 7.4.4. szakaszban említettek szerint, 

– csökkenő népességű támogatott területek, a 7.4.5. szakaszban említettek 

szerint, 

– az 1. feltétel alapján indoklással „c” térségnek minősíthető térségek, 

– a 2. feltétel alapján indoklással „c” térségnek minősíthető térségek, 

– a 3. feltétel alapján indoklással „c” térségnek minősíthető térségek, 

– a 4. feltétel alapján indoklással „c” térségnek minősíthető térségek, 

– az 5. feltétel alapján indoklással „c” térségnek minősíthető térségek, 

(2) Az egyes kategóriákon belül a tagállamoknak minden egyes javasolt térségre 
vonatkozóan meg kell adniuk a következő információkat:  

– a térség azonosítása (a térség NUTS 2 vagy NUTS 3 régió szerinti kódja, 
szomszédos térséget képező térségek LAU kódja, vagy az érintett 

közigazgatási egységek más hivatalos elnevezései),  

– a térségben a 2022–2027 közötti időszakra tervezett támogatási intenzitás, a 

korábbi „a” térségekben a 2022–2024 és a 2025–2027 közötti időszakra 
tervezett támogatási intenzitás (adott esetben jelezve a támogatási intenzitás 
bármilyen, a 180., 181., 183. vagy 184., 185. és 186. pont szerinti növelését), 

– a térség összlakossága a 177. pont szerint. 

(3) A ritkán lakott térségek és a rendkívül ritkán lakott térségek kijelölése esetében a 
tagállamoknak elegendő bizonyítékot kell szolgáltatniuk arról, hogy teljesülnek a 
169. pontban meghatározott alkalmazandó feltételek. 

(4) Az 1–5. feltételek alapján meghatározott, indoklással „c” térségnek minősíthető 
térségek esetében a tagállamnak megfelelően bizonyítania kell, hogy teljesül a 175., 
a 176. és a 177. pontban meghatározott összes alkalmazandó feltétel. 
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VI. melléklet: Az acélipar meghatározása 

Ezen iránymutatás alkalmazásában az „acélipar” a következők közül egy vagy több termelését 

jelenti:  

a) nyersvas és ferroötvözet: acélgyártáshoz és öntéshez használt nyersvas, más 

nyersvas, tükörvas és szénnel vegyített ferromangán, ide nem értve az egyéb 
ferroötvözeteket, 

b) vasból, közönséges acélból vagy különleges acélból készült nyers- és félkész 
termékek: tuskóöntéssel vagy más öntési eljárással feldolgozott folyékony acél, 
többek között félkész termékek – négyzetes bugák, blokkbugák és lemezbugák, 
platinák és fehérlemezrudak, melegen hengerelt széles lemeztekercsek – 

kovácsolására szánt öntött tuskó, kivéve a kis és közepes öntödékben öntés céljára 
előállított folyékony acélt, 

c) vasból, közönséges acélból vagy különleges acélból melegen előállított 
késztermékek: 80 mm-es vagy ezt meghaladó átmérőjű sínek, sínaljzatok, 
csatlakozó- és alátétlemezek, gerendák, nehéz idomvasak és rudak, 80 mm-nél 
kisebb átmérőjű szádacélok, rudak és idomvasak és 150 mm alatti síkhengerelt 

termékek, acéldrótok, kör- és négyzetacélok, melegen hengerelt abroncsok és 
szalagok (ideértve a csövekhez használt szalagokat) és melegen hengerelt (bevonatos 
vagy bevonat nélküli) lemezek, 3 mm-es vagy vastagabb lemezek, 150 mm-es vagy 
ezt meghaladó szélesacél, kivéve huzalok és huzaltermékek, fényesre húzott 

rúdacélok és vasöntvények, 

d) hidegen előállított termékek: fehérlemezek, ólmozott acéllemezek, feketelemezek, 

cinkelt lemezek, más bevonattal ellátott lemezek, hidegen hengerelt lemezek, 
mágneses lemezek, bádogszalag gyártására szolgáló abroncsok, hidegen hengerelt 
lemezek tekercsben és lapokban, 

e) csövek: valamennyi varratmentes acélcső, a 406,4 mm-t meghaladó átmérőjű 
hegesztett acélcsövek.  
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VII. melléklet – A regionális beruházási támogatás igénylésére szolgáló 

formanyomtatványon feltüntetendő adatok 

 

1. A támogatás kedvezményezettjének adatai:  

 Név, székhely, fő gazdasági tevékenység (ágazat NACE-kódja).  

 Nyilatkozat arról, hogy a megmentéshez és szerkezetátalakításhoz nyújtott 
állami támogatásokról szóló iránymutatás értelmében a vállalkozás nem nehéz 
helyzetben lévő vállalkozás. 

 Nyilatkozat az új beruházás helyszínét képező NUTS 3 régióban az elmúlt 3 

évben már más beruházásokhoz kapott támogatásról (csekély összegű 
támogatás és állami támogatás egyaránt). Nyilatkozat az ugyanerre a projektre 
más nyújtó hatóságtól kapott vagy folyósítandó regionális támogatásról. 

 Nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezett az e támogatásigénylés keltét 

megelőző két évben szüntetett-e meg azonos vagy hasonló tevékenységet az 
EGT területén;  

 Nyilatkozat arról, hogy a kedvezményezett a támogatásigénylés benyújtásakor 

tervezi-e ilyen tevékenység megszüntetését a támogatandó beruházás 
befejezését követő két éven belül.  

 Program keretében nyújtott támogatás esetén: az áttelepítés mellőzésére 
vonatkozó nyilatkozat és kötelezettségvállalás. 

2. A támogatandó beruházásra vonatkozó információk:  

 A beruházás rövid leírása.  

 Az érintett térségben várható pozitív hatások rövid leírása (például a létrehozott 
vagy megőrzött munkahelyek száma, K+F+I tevékenységek, képzési 
tevékenységek, klaszterképzés és a projekt hozzájárulása a regionális gazdaság 

zöld9 és digitális átállásához). 

 Alkalmazandó jogalap (nemzeti, uniós vagy mindkettő). 

 A munkák megkezdésének és a beruházás befejezésének tervezett időpontja.  

 A projekthelyszín(ek) meghatározása. 

3. A beruházás finanszírozásra vonatkozó információk:  

 Beruházási költségek és egyéb kapcsolódó költségek, a bejelentett támogatási 

intézkedésre vonatkozó költség-haszon elemzés. 

 Összes elszámolható költség.  

 A beruházás végrehajtásához szükséges támogatási összeg. 

 Támogatási intenzitás. 

4. A támogatás szükségességére és várható hatásaira vonatkozó információk: 

 A támogatás szükségességének és az ezáltal a beruházási és a helyszínnel 
kapcsolatos döntésre gyakorolt hatásnak a rövid ismertetése. Ennek az 
ismertetésnek ki kell térnie arra, hogy a támogatás elmaradása esetén milyen 

alternatív beruházás jönne létre vagy milyen helyszínre vonatkozó döntés 
születne. 

 Nyilatkozat arról, hogy a támogatás kedvezményezettje és az alvállalkozók 
között nem áll fenn a projekt végrehajtására vonatkozóan visszavonhatatlan 

                                              
9 Ezen belül adott esetben az arra vonatkozó információk, hogy a beruházás a taxonómiai rendelet –  az (EU) 

2020/852 rendelet (HL L 198., 2020.6.22., 13–43.) – vagy más hasonló módszerek értelmében környezeti 

szempontból fenntartható-e.   
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megállapodás.  
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VIII. melléklet – A 136. pontban említett információk 

Az iránymutatás 136. pontjának (2) bekezdésében említett, egyedi támogatás odaítélésére 

vonatkozó információknak magukban kell foglalniuk az alábbiakat: 

 

– Az egyedi támogatás kedvezményezettjének azonosító adatai10  

– név 

– a támogatás kedvezményezettjének azonosítója  

– A támogatás kedvezményezettjének típusa az igénylés időpontjában: 

– kkv 

– nagyvállalkozás 

– Annak a régiónak a megnevezése NUTS II vagy annál alacsonyabb szinten, ahol a 

támogatás kedvezményezettje található 

– A támogatás kedvezményezettjének fő ágazata vagy tevékenysége az adott támogatás 

tekintetében, NACE-alágazat szerint azonosítva (három számjegyű kód)11 

– Támogatástartalom, nemzeti pénznemben kifejezett teljes összeg 

– Ha a támogatástartalomtól eltér, a támogatás névleges összege, nemzeti pénznemben 
kifejezett teljes összegként12 

– Támogatási eszköz13: 

– vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás/adósságelengedés 

– hitel/visszafizetendő előlegek/visszatérítendő támogatás 

– garancia  

– adókedvezmény vagy adómentesség 

– kockázatfinanszírozás 

– egyéb (kérjük részletezze) 

– Az odaítélés dátuma és a közzététel dátuma 

– A támogatás célja 

                                              
10 Kellően indokolt esetben és a Bizottság beleegyezésével, az üzleti titkok és egyéb bizalmas  in formációk 

kivételével (a Bizottság 2003. december 1-jei közleménye az állami támogatásokra vonatkozó 
határozatokkal kapcsolatos szakmai titoktartásról, C(2003) 4582 [HL C 297., 2003.12.9., 6. o.]). 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági 
tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK 
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek 

módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.). 
12 Bruttó támogatási egyenérték vagy – adott esetben – a beruházás összege. Működési támogatás esetében 

megadható a kedvezményezettenkénti éves támogatási összeg. Adóintézkedés formájában megvalósuló  
programok esetében ez az összeg megadható a 139. pontban meghatározott sávokkal. A közzéteendő 
összeg a maximális engedélyezett adóelőny és nem az évente levonásra kerülő összeg (pl. adójóváírás 

esetében a maximális engedélyezett adójóváírást kell közzétenni, és nem a tényleges összeget, mely 
függhet az adóköteles jövedelemtől és évente változhat). 

13 Amennyiben a támogatást több támogatási eszköz révén nyújtják, a támogatási összeget eszközönként  kell 

megadni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2003:297:TOC


HU 19  HU 

– A támogatást nyújtó hatóság vagy hatóságok megnevezése 

– Adott esetben a megbízott fél neve és a kiválasztott pénzügyi közvetítők neve  

– A támogatási intézkedés hivatkozása14 

                                              
14 A Bizottság által a 3. szakaszban meghatározott bejelentési eljárás keretében megadott hivatkozási szám. 


