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Mērķi 
 

Valsts atbalsta vienkāršošana un labāka atlase, lai veicinātu 
izaugsmi un izveidotu jaunas darbavietas. Automātiska 26 
veidu atbalsta pasākumu apstiprināšana, lai, piešķirot 
atbalstu, dalībvalstis varētu ietaupīt laiku.  
 
 

 Jaunā regula – Vispārējā grupu atbrīvojuma regula jeb VGAR – samazina administratīvos 
resursus, kas iesaistīti atbalsta piešķiršanā, līdz 26 palielinot to valsts atbalsta kategoriju skaitu, par 
kurām nav jāpaziņo Komisijai, kā arī konsolidējot viena tekstā un saskaņojot jau esošos 
noteikumus, kas ietverti piecās atsevišķās regulās.  
 
 26 valsts atbalsta kategorijas ir tās, kas veicinās jaunu darba vietu izveidi un Eiropas 

konkurētspēju. Samazinot administratīvo slogu valsts iestādēm un Komisijai, regula mudina 
dalībvalstis ierobežotos resursus izmantot visefektīvākā veidā.  
 

 VGAR ir īpaši svarīga maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), jo visi 26 pasākumi, uz kuriem 
attiecas šī regula, var tikt piešķirti MVU un daži ir izstrādāti tieši šādiem uzņēmumiem. 

 
 
………………………. 
 

„Ar šiem jaunajiem noteikumiem ir izveidota skaidra sistēma, kas, neiesaistot Komisiju, ļauj dalībvalstīm piešķirt atbalstu, 
kura mērķis ir veidot jaunas darba vietas, atbalstīt konkurētspēju un uzlabot apkārtējo vidi. Komisija tādējādi pilda savu 
apņemšanos paātrināt un atvieglot attiecīgā veida valsts atbalsta piešķiršanas procesu dalībvalstīm saskaņā ar Valsts 

atbalsta rīcības plānu un Mazās uzņēmējdarbības aktu.”  
 

Neelie Kroes – Konkurences Eiropas komisāre 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       VGAR vispārēji principi 
 
 Lai atbalsts atbilstu kādai no 26 VGAR kategorijām, ir jāizpilda daži nosacījumi. Pateicoties tam rodas 

pārliecība, ka atbalsts rada jaunas ekonomiskās darbības, kas bez atbalsta piešķiršanas nenotiktu, kā arī 
veicina ekonomisko attīstību, būtiski netraucējot konkurenci. 
 
 Ja šie nosacījumi ir izpildīti, dalībvalstis atbalstu var nekavējoties piešķirt, iepriekš Komisijai par to neziņojot. 

Dalībvalstīm Komisija jāinformē, izmantojot vienkāršu informatīvo lapu, tikai pēc atbalsta piešķiršanas. 
 
 Šo regulu piemēro tikai pārskatāmām atbalsta formām: piemēram, dotācijām un procentu likmju 

subsīdijām, aizdevumiem, ja bruto dotācijas ekvivalentā ir ņemta vērā atsauces likme, garantiju shēmām, 
fiskāliem pasākumiem (ar noteiktu augšējo robežu) un dažu veidu atmaksājamiem avansa maksājumiem.  
 
 VGAR attiecas uz gandrīz visām ekonomikas nozarēm, izņemot zivsaimniecību un akvakultūru, 

lauksaimniecību un daļu ogļu ieguves nozares. Tā neattiecas uz reģionālā atbalsta shēmām, ko piešķir 
pasākumiem tērauda nozarē, kuģu būves nozarē, sintētisko šķiedru nozarē, kā arī uz reģionālā atbalsta 
shēmām īpašās ekonomiskās darbības nozarēs. Tā neattiecas uz darbībām, kas saistītas ar eksportu vai 
darbībām, kas paredz importētu preču vietā izmantot vietējās preces. Tā neattiecas uz ad hoc atbalstu 
lieliem uzņēmumiem (šis izņēmums neattiecas uz reģionālo ieguldījumu un nodarbinātības atbalstu). 



 
 Ja dažādi pasākumi, uz kuriem attiecas VGAR, ir saistīti ar attaisnotiem izdevumiem, ir iespējama to 

summēšana. Summēšana nav atļauta, ja pilnībā vai daļēji sedz tās pašas izmaksas un šādas summēšanas 
rezultātā tiek pārsniegta atbalsta augstākā intensitāte, kas piemērojama saskaņā ar VGAR. 
 
 Atbalsta pasākumi, kas nav ietverti VGAR, var tikt atļauti.  Tiem vienkārši ir jāpiemēro tradicionālā 

paziņošanas prasība. Komisija šos paziņojumus izskatīs, pamatojoties uz spēkā esošajām pamatnostādnēm 
un pamatprogrammām. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Atbalsta kategorijas, kas atļautas saskaņā ar VGAR 
 
Saskaņā ar VGAR var piešķirt šāda veida atbalstu, turklāt maksimālā likme nedrīkst pārsniegt regulā 
noteikto.  
 

2.1      Atbalsts, kas paredzēts tikai MVU 
 
Mazie un vidējie uzņēmumi 
Līdzās šāda veida atbalstam, kas paredzēts visiem uzņēmumiem, pastāv īpaši atbalsta veidi, kas palīdz MVU 
pārvarēt specifiskas „tirgus nepilnības”. MVU var subsidēt dažādos attīstības posmos.  
 

 MVU ieguldījumu atbalsts un atbalsts nodarbinātībai  
 Atbalsts konsultācijām MVU 
 Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs  

 
Atbalsts riska kapitāla veidā 
Riska kapitāls veido būtisku instrumentu MVU finansēšanā. VGAR piešķir atbrīvojums no prasības par 
paziņošanu riska kapitāla shēmām, kas darbojas kā ieguldījumu fondi, kuros valsts ir partneris, ieguldītājs vai 
dalībnieks, arī ja dalības nosacījumi ir mazāk izdevīgi nekā citiem ieguldītājiem. Ieguldījumu fonds var 
ieguldīt līdz 1,5 miljonus euro vienam mērķa uzņēmumam divpadsmit mēnešos. 
 
Atbalsts sieviešu uzņēmējdarbībai 
VGAR atļauj dalībvalstīm atbalstīt mazos uzņēmumus, ko nodibinājušas uzņēmējas sievietes, lai palīdzētu 
uzņēmējām pārvarēt tirgus nepilnības, īpaši attiecībā uz piekļuvi finansējumam. Regula atļauj atbalstīt 
dažāda veida darbības izmaksas, ieskaitot bērnu aprūpes un vecāku aprūpes izmaksas. 
 

2.2      Atbalsts visiem uzņēmumiem 
 
Atbalsts pētniecībai, attīstībai un inovācijām 
Līdzās tradicionālam atbalstam pētniecībai, attīstībai un inovācijām, VGAR arī iekļauj vairākus inovācijas 
pasākumus, lai veicinātu Eiropas rūpniecības konkurētspēju, vairāk naudas ieguldot pētniecībā, attīstībā un 
inovācijās. 
 

 Atbalsts pētniecības un attīstības projektiem  
 Atbalsts tehniskai priekšizpētei  
 Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām  
 Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem 
 Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem 
 Atbalsts augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai uz laiku  
 Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē 

 
Vides atbalsts  
VGAR ļauj iestādēm vieglāk piešķirt ievērojamu skaitu tādu atbalsta pasākumu, kas veicina vides 
aizsardzību vai vēršas pret klimata pārmaiņām.  
 

 Ieguldījumu atbalsts, ar kuru palīdzību paredzēts pārsniegt Kopienas vides aizsardzības 
standartus  
 Atbalsts tādu transportlīdzekļu iegādei, kas pārsniedz Kopienas vides aizsardzības standartus  
 Atbalsts MVU, lai uzsāktu savlaicīgu pielāgošanos turpmākajiem Kopienas standartiem  
 Atbalsts ieguldījumiem enerģijas taupīšanas pasākumos 



 Atbalsts ieguldījumiem augsti efektīvā koģenerācijā 
 Ieguldījumu atbalsts, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu 
 Atbalsts pētījumiem vides jomā 
 Atbalsts dabas resursu nodokļu samazinājumu veidā 

 
Reģionālais atbalsts 
Valsts reģionālais atbalsts veicina ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, risinot problēmas, kas 
saistītas ar mazāk attīstīto reģionu nelabvēlīgajiem apstākļiem.  
 

 Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai  
 Atbalsts jaunizveidotiem mazajiem uzņēmumiem atbalstāmos reģionos  

 
Atbalsts mācībām 
Regula ļauj piešķirt atbalstu vispārējām mācībām, kā arī īpašām mācībām. 
 

 
Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmējiem un personām ar invaliditāti 
VGAR paredz atbalstu, kas mudina uzņēmumus pieņemt darbā nelabvēlīgākā situācijā esošus darba 
ņēmējus un personas ar invaliditāti.  
 

 Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas 
algām  
 Atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai, piešķirot subsīdijas algām  
 Atbalsts, ar ko kompensē papildu izmaksas strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai  

 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Kā saņemt valsts atbalstu, kas atļauts saskaņā ar VGAR? 
 
VGAR attiecas uz atbalstu, ko piešķīrušas dalībvalstis nevis Komisija. Lai šādu atbalstu saņemtu, 
uzņēmumiem jāsazinās ar administratīvajam iestādēm valsts vai reģionālajā/vietēja līmenī. 
 
 

     
 
 
 
 

VGAR pilns teksts ir pieejams: 

Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008 (2008. gada 6. augusts), kas atzīst noteiktas atbalsta 
kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu) 

Oficiālais Vēstnesis L 241, 9.8.2008., 3. lpp. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 
 Lai saņemtu sīkāku informāciju par šo regulu Jūs variet sazināties ar Eiropas Komisijas 

Konkurences ģenerāldirektorātu,A3 nodaļa Valsts atbalsta politika un pārbaudes   
 
 

Cita informācija par valsts atbalsta noteikumiem: 

Vademecum par valsts atbalsta noteikumiem 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Rokasgrāmata par valsts atbalsta noteikumiem 
 (drīzumā tiks publicēta) 

Valsts atbalsts: Iespējas saskaņā ar ES noteikumiem – pārskats 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Valsts atbalsts: Biežāk uzdotie jautājumi par ES noteikumiem 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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