
 
 

POLITIKA DRŽAVNIH POMOČI EU: Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah 
V uporabi od 29. avgusta 2008 do 31. decembra 2013 
 
 

 

Cilji 
 

Poenostavitev in boljša ciljna naravnanost državnih pomoči 
za rast in delovna mesta. Samodejno soglasje za 26 vrst 
ukrepov pomoči, tako da države članice prihranijo čas pri 
dodeljevanju državnih pomoči.  
 
 

Ta nova uredba – Uredba o splošnih skupinskih izjemah – zmanjšuje količino upravnih postopkov 
v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči s povečanjem števila kategorij državnih pomoči, ki jih 
ni treba priglasiti Komisiji, na 26 in s konsolidacijo v eno samo besedilo in uskladitvijo pravil, ki so 
prej obstajala v petih različnih uredbah.  
 
Teh 26 kategorij državnih pomoči je tistih, ki bodo v resnično korist za ustvarjanje delovnih mest in 
konkurenčnost Evrope.  Zato ta uredba poleg zmanjšanja upravnega bremena za javne organe 
in Komisijo tudi spodbuja države članice, da kar najbolj učinkovito porabijo omejena sredstva.  
 

Uredba je še zlasti pomembna za mala in srednje velika podjetja (MSP), kajti vseh 26 ukrepov iz 
te uredbe se lahko odobri za MSP, nekateri so celo zasnovani posebej zanje. 

 
 
………………………. 
 

„Ta nova pravila določajo jasen okvir, ki bo državam članicam omogočal odobritev pomoči, usmerjenih v ustvarjanje 
delovnih mest, spodbujanje konkurenčnosti in izboljšanje okolja brez kakršnega koli poseganja Komisije. Komisija tako v 

skladu z akcijskim načrtom o državni pomoči in ‚Aktom za mala podjetja‘ izpolnjuje svoje zaveze, da bo državam 
članicam omogočila hitrejše in lažje dodeljevanje prave vrste državnih pomoči.“  

 

Neelie KROES, Evropska komisarka za konkurenco 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Splošna načela Uredbe o splošnih skupinskih izjemah 
 
 Da bi državna pomoč lahko spadala pod eno izmed 26 kategorij iz te uredbe, mora izpolnjevati določene 

pogoje, da se zagotovi, da pomoč omogoča nove dejavnosti, ki sicer ne bi bile izvedljive, prav tako pa tudi 
spodbuja gospodarski razvoj brez neupravičenega izkrivljanja konkurence. 
 
 Kadar so ti pogoji izpolnjeni, lahko države članice državno pomoč odobrijo takoj, brez predhodne 

priglasitve Komisiji. Države članice morajo Komisijo le obvestiti – s pomočjo preprostega podatkovnega 
obrazca – in še to šele po tem, ko so državno pomoč že odobrile. 
 
 Uredba se uporablja za „pregledne“ oblike pomoči: tj. dotacije in subvencionirane obrestne mere, 

posojila, pri katerih je v bruto ekvivalentu dotacije upoštevana referenčna stopnja, poroštvene sheme, 
fiskalne ukrepe (z zgornjo mejo) in nekatere vrste vračljivih predplačil.  
 
 Uredba se uporablja za skoraj vse gospodarske sektorje, razen ribištva in ribogojstva, kmetijstva in deloma 

sektorja premogovništva. Regionalna pomoč v jeklarskem, ladjedelniškem in sektorju sintetičnih vlaken ter 
sheme regionalne pomoči, namenjene posebnim sektorjem gospodarske dejavnosti, so prav tako izvzete. 
Uredba se ne uporablja za dejavnosti, povezane z izvozom, ali dajanje prednosti rabi domačega blaga 



pred uvoženim. Ne uporablja se za začasno pomoč velikim podjetjem (ta izjema se ne nanaša na 
regionalno pomoč za naložbe in za zaposlovanje). 
 
 Kumulacija različnih ukrepov pomoči iz Uredbe je možna, dokler ti ukrepi zadevajo različne opredeljive 

upravičene stroške. Kumulacija ni dovoljena v primeru delnega ali popolnega prekrivanja stroškov, če bi 
bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, ki se uporablja v skladu s to 
uredbo. 
 
 Ukrepi pomoči, ki niso zajeti z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah, so še vedno dovoljeni.  Treba jih je le  

priglasiti po ustaljenem pravilu: Komisija bo take priglasitve proučila na podlagi obstoječih smernic in 
okvirov. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Kategorije pomoči, dovoljene na podlagi Uredbe o splošnih skupinskih izjemah 
 
Uredba o splošnih skupinskih izjemah omogoča odobritev naslednjih kategorij pomoči, in sicer do zgornje 
meje zneskov pomoči, ki jo določa Uredba: 
 

2.1      Pomoč, omejena na MSP 
 
Pomoč malim in srednje velikim podjetjem 
Poleg kategorij pomoči, ki so na voljo vsem podjetjem, so različne vrste pomoči zasnovane posebej za 
pomoč MSP pri premagovanju določenih „tržnih pomanjkljivosti“, s katerimi se soočajo. MSP se lahko 
subvencionirajo na različnih stopnjah njihovega razvoja.  
 

 Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje  
 Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP 
 Pomoč za udeležbo MSP na sejmih  

 
Pomoč v obliki rizičnega kapitala 
Rizični kapital je pomemben instrument za financiranje MSP. Uredba o splošnih skupinskih izjemah izvzema iz 
priglasitve pomoč za rizični kapital v obliki ustanovitve skladov za naložbe zasebnega kapitala, v katerih je 
država partner, vlagatelj ali udeleženec, četudi pod manj ugodnimi pogoji kot drugi vlagatelji. Investicijski 
sklad lahko vloži do 1,5 milijona EUR na ciljno podjetje, in sicer v obdobju dvanajstih mesecev. 
 
Pomoč za spodbujanje podjetništva med ženskami 
Uredba omogoča državam članicam podpiranje malih podjetjih, ki so jih na novo ustanovile podjetnice, s 
pomočjo pri premagovanju določenih tržnih pomanjkljivosti, s katerimi se soočajo, zlasti se jim lahko 
pomaga pri dostopu do sredstev. Uredba dovoljuje podporo pri različnih vrstah stroškov poslovanja, 
vključno s stroški skrbi za otroke in starše. 
 

2.2      Pomoč za vsa podjetja 
 
Pomoč za raziskave, razvoj in inovacije 
Poleg bolj ustaljenih kategorij pomoči za raziskave in razvoj Uredba vključuje tudi vrsto ukrepov za podporo 
inovacijam za spodbujanje konkurenčnosti evropske industrije s tem, ko se več denarja nameni za raziskave, 
razvoj in inovacije. 
 

 Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte  
 Pomoč za študije tehnične izvedljivosti  
 Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP  
 Pomoč za mlada inovativna podjetja 
 Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije 
 Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja  
 Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju 

 
Pomoči za okolje  
Uredba omogoča državnim organom lažje dodeljevanje številnih ukrepov pomoči, ki dajejo prednost 
varstvu okolja in spopadanju s podnebnimi spremembami.  
 



 Pomoč za naložbe, ki presegajo standarde Skupnosti na področju varstva okolja  
 Pomoč za nakup transportnih vozil, ki presegajo standarde Skupnosti na področju varstva 

okolja  
 Pomoč MSP za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Skupnosti na področju varstva 

okolja  
 Pomoč za naložbe v ukrepe varčevanja z energijo 
 Pomoč za naložbe v  soproizvodnjo z visokim izkoristkom 
 Pomoč za naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije 
 Pomoč za okoljske študije 
 Pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov 

 
Regionalna pomoč 
Državna regionalna pomoč spodbuja gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo EU z obravnavanjem 
razvojnih problemov v prikrajšanih regijah.  
 

 Regionalna pomoč za naložbe in zaposlovanje  
 Pomoč novoustanovljenim malim podjetjem v regijah, ki prejemajo pomoč  

 
Pomoč za usposabljanje 
Uredba dovoljuje pomoč tako za splošno kot tudi za posebno usposabljanje. 
 

 
Pomoč za prikrajšane delavce in invalide 
Uredba zajema pomoč, ki spodbuja podjetja, da zaposlujejo invalide ali drugače prikrajšane delavce.  
 

 Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače  
 Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače  
 Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov  

 
 
………………………………………………………………………… 
 

3        Kako pridobiti državno pomoč iz Uredbe o splošnih skupinskih izjemah? 
 
Uredba se uporablja za pomoči, ki jih odobrijo države članice in ne Komisija. Za pridobitev take pomoči se 
morajo podjetja obrniti na javne organe na državni ali regionalni/lokalni  ravni. 
 
 

     
 
 
 
 

Besedilo Uredbe o splošnih skupinskih izjemah je na voljo: 

Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe 

Uradni list L 241, 9.8.2008, str. 3. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm. 

 
 Za več informacij v zvezi s to uredbo se lahko obrnete na Generalni direktorat Evropske komisije 

za konkurenco, Enota A3 za politiko in nadzor državnih pomoči.  
 
 

Drugi podatki, ki so na voljo v zvezi s pravili o državnih pomočeh: 

Priročnik o pravilih o državnih pomočeh 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Priročnik o pravilih o državnih pomočeh za MSP 
 (Objavljen bo v kratkem) 

Državne pomoči: kaj je mogoče v okviru pravil EU – pregled 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguag

e=en 



Državne pomoči: pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s pravili EU 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguag

e=en 
 
 


