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Opozorilo: 
Ta priročnik zgoščeno in mestoma poenostavljeno povzema zakonodajo o državnih pomočeh. 
Zato je očitno, da iz povzetkov in razpredelnic, prikazanih v tem dokumentu, ne izhajajo 
nobene pravice. Kot bolj verodostojne različice pravil, ki se uporabljajo na posameznih 
področjih, so bralcu na voljo ustrezna celotna zakonodajna besedila, na katera se to besedilo 
natančno sklicuje. 
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1. UVOD 

1.1. Pomen MSP 

Mala in srednja podjetja (MSP) so hrbtenica evropskega gospodarstva.  V EU je več kot 
23 milijonov MSP, kar pomeni 99 % evropskih podjetij. MSP so evropski neto ustvarjalci 
delovnih mest in zaposlujejo več kot 100 milijonov zaposlenih, so trdno zasidrana v svoje lokalne 
in regionalne skupnosti ter pomenijo jamstvo za socialno kohezijo in stabilnost. MSP so 
pomembna za evropsko rast, saj proizvedejo 60 % evropskega BDP. Dinamični podjetniki so v 
posebno dobrem položaju, da izkoristijo priložnosti, ki jih prinašata globalizacija in pospeševanje 
tehnoloških sprememb. MSP imajo tudi pomembno vlogo v procesu inovacij in so tako 
pomemben element na znanju temelječega gospodarstva. 

V tem okviru nedavni Akt za mala podjetja za Evropo1, ki ga je Komisija sprejela junija 2008, 
odraža politično voljo Komisije, da prizna osrednjo vlogo MSP v gospodarstvu EU ter prvič 
vzpostavi celovit okvir politik za EU in njene države članice. Namen tega akta je izboljšati 
splošni pristop do podjetništva, nepreklicno umestiti načelo „najprej pomisli na male“ v 
oblikovanje politike, in sicer od priprave zakonodaje do opravljanja javnih storitev, in spodbuditi 
rast MSP, tako da jim pomaga pri reševanju preostalih težav, ki zavirajo njihov razvoj. V Aktu za 
mala podjetja za Evropo so bili opredeljeni številni ukrepi za spodbujanje MSP na različnih 
ravneh.  

Dostop do ustreznega financiranja je ena od največjih težav malih in srednjih podjetij v EU. 
Vlagatelji in banke se pogosto izogibajo financiranju novoustanovljenih podjetij ali mladih MSP 
zaradi tveganj, ki so s tem povezana. V sedanjem okviru upočasnitve gospodarskih dejavnosti in 
finančne krize imajo MSP večje težave pri dostopanju do financiranja, poleg tega pa so še težje 
prizadete od ostalih podjetij, zaradi česar odlašajo ali celo prekinjajo potrebno financiranje za 
svojo rast in razvoj predvidenih naložb. To je eden od glavnih elementov predloga Komisije z 
naslovom Evropski načrt za oživitev gospodarstva, kakor ga je 26. novembra 2008 napovedal 
predsednik Komisije J. M. Barroso. Ta načrt za oživitev gospodarstva izhaja iz Akta za mala 
podjetja, da bi se tako zagotovila nadaljnja pomoč za vsa MSP, vključno z zelo konkretnimi, 
specifičnimi ukrepi za zmanjšanje upravnih obremenitev za podjetja, spodbujanje njihovega 
denarnega toka in prispevanje k temu, da bi se več ljudi usmerilo v podjetništvo. V načrtu za 
oživitev gospodarstva se predvideva tudi, da se v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in 
Evropskim investicijskim skladom izboljša dostop MSP do financiranja. Opozarja tudi na to, da 
bi morale države članice popolnoma izkoristiti nedavno reformirana pravila za odobritev prave 
vrste državne pomoči za MSP. Z državno podporo za evropska mala in srednja podjetja bodo 
doseženi rezultati glede njihove konkurenčnosti samo, če bo ta podpora namenjena strukturnim 
izboljšavam razmer na trgu prek „pametnih naložb“: te pa bodo privedle do več inovacij in 
raziskav, večje energetske učinkovitosti, boljšega usposabljanja in bolj kakovostnih delovnih 
mest. Komisija je za zagotavljanje nadaljnje državne podpore za MSP napovedala 

                                                 
1 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – 

„Najprej pomisli na male“ – „Akt za mala podjetja“ za Evropo, COM(2008) 394 konč. z dne 25. junija 2008. 
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poenostavitveni sveženj za hitrejše sprejemanje odločitev o državnih pomočeh in začasne ukrepe, 
ki bodo državam članicam olajšali odobritev nekaterih vrst pomoči za MSP. 

Poleg tega se lahko programi porabe EU, kot sta program za konkurenčnost in inovativnost2 ter 
okvirni program za raziskave3, kar najbolj učinkovito uporabijo za zagotavljanje podpore MSP. 
Podobno je mogoče okrepiti sinergije med lizbonsko strategijo ter evropskim programom o 
podnebnih spremembah in energetskim programom tako, da se spodbudi naložbe v inovativne 
nizkoogljične tehnologije in se sprejme ukrepe za energetsko učinkovitost, ki bodo podpirali 
evropsko konkurenčnost ter hkrati dosegli cilja glede varnosti preskrbe z energijo in podnebnih 
sprememb. 
 
1.2. Državna pomoč za MSP 

Najprej je treba omeniti, da lahko države članice za podporo MSP uporabijo različne instrumente, 
ki se ne štejejo za državno pomoč: 
Splošni ukrepi podpore, ki lahko obsegajo splošno zmanjšanje obdavčenja stroškov delovne sile 
in stroškov socialne varnosti, krepitev vlaganja naložb v splošno izobraževanje in usposabljanje, 
ukrepe za usmerjanje in svetovanje, splošno pomoč in usposabljanje za nezaposlene ter 
izboljšanje delovne zakonodaje, ne pomenijo državne pomoči in jih lahko države članice zato 
izvedejo takoj. Tudi nekateri ukrepi iz Akta za mala podjetja, kot je zmanjšanje zamud pri 
plačilih, da se izboljša denarni tok MSP, ali predlog Komisije, da bi morala biti mala podjetja 
oproščena pretirane obremenitve v smislu računovodskih pravil in statističnega poročanja, ne 
vključujejo državne pomoči.  
Pri ukrepih podpore za MSP, ki vključujejo državno pomoč v skladu s členom 87(1) Pogodbe, je 
treba upoštevati postopek v zvezi z državno pomočjo. Nekateri od teh ukrepov: 

• pod določenimi pogoji ne bodo obravnavani kot državna pomoč (glej v nadaljevanju 
pomoč de minimis za ukrepe v omejenem znesku ali poroštva), 

• bodo pomenili državno pomoč, vendar jih bodo lahko države članice odobrile 
neposredno brez priglasitve Komisiji (glej v nadaljevanju ukrepe, ki jih zajema USSI), 

• bodo na splošno obravnavani kot združljiva državna pomoč, če bodo izpolnjevali pogoje 
iz ustreznih smernic in okvirov Komisije (glej v nadaljevanju rizični kapital, R&R&I, 
varstvo okolja, prikrajšane regije). Te ukrepe je treba priglasiti Komisiji in se lahko 
izvajajo šele, ko jih Komisija odobri. 

Komisija je nedavno posodobila pravila o državnih pomočeh, da bi države članice spodbudila, naj 
svoje naložbe načrtujejo tako, da bi v večji meri prispevale k izpolnjevanju ciljev lizbonske 
strategije za rast, delovna mesta in konkurenčnost. V tem okviru je bil MSP namenjen poseben 
poudarek, poleg tega pa so se zanje zagotovile tudi večje možnosti dodeljevanja državnih 
pomoči. Tako so MSP upravičena do vseh vrst pomoči, ki jih dopuščajo pravila EU o 
državnih pomočeh, pri tistih vrstah ukrepov pomoči, ki se lahko odobrijo tudi za velika 
podjetja, pa so MSP na voljo večje intenzivnosti pomoči. Glede na dejstvo, da se mala podjetja 
                                                 
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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srečujejo z večjimi tržnimi pomanjkljivostmi kot srednja podjetja, so za ti dve vrsti določene 
različne stopnje osnovne intenzivnosti pomoči in različni premije. 
Poleg tega so bila pravila o državnih pomočeh v nedavno sprejeti Uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah (v nadaljnjem besedilu: USSI)4 bistveno poenostavljena in racionalizirana, zato lahko 
zdaj države članice za MSP uporabljajo vrsto ukrepov pomoči ob minimalnem upravni 
obremenitvi. Vrste ukrepov pomoči, ki so vključene v USSI, so izvzete iz obveznosti priglasitve. 
Posledično lahko države članice te vrste pomoči odobrijo takoj in Komisijo obvestijo šele zatem. 
Da bi bili ukrepi pomoči po USSI izvzeti iz obveznosti priglasitve, morajo izpolniti določeno 
število pogojev, ki jih opredeljuje ta uredba. USSI se uporablja samo za pregledno pomoč, tj. 
pomoč, za katero je mogoče vnaprej natančno izračunati znesek pomoči. 
Države članice lahko MSP dodelijo različne vrste pomoči in kumulirajo različne ukrepe pomoči, 
v kolikor so izpolnjena pravila o kumulaciji iz USSI. Isto MSP lahko na primer hkrati prejme 
pomoč za projekt usposabljanja (pomoč za usposabljanje), nakup stroja (pomoč za naložbe) in 
udeležbo na sejmih, ne da bi moralo opraviti običajni postopek priglasitve, saj gre za različne 
dejavnosti („različne upravičene stroške“). 
 
Cilj tega priročnika je podati zgoščen pregled možnosti v zvezi s pomočmi za MSP, ki jih 
dopuščajo pravila Skupnosti o državnih pomočeh.  
 
Celotna besedila ustreznih zakonodajnih dokumentov so na voljo prek spletne strani GD za 
konkurenco: 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 
 
Opravljena je bila konsolidacija in poenostavitev pomoči za MSP na področjih vseh sektorskih 
izjem. Izjeme se večinoma uporabljajo za državno pomoč v naslednjih sektorjih: ribištvo in 
ribogojstvo, kmetijstvo, premogovništvo, ladjedelništvo, jeklarstvo in industrija sintetičnih 
vlaken. Več podrobnih informacij o posebnih sektorskih pravilih je na voljo v posameznih 
zakonodajnih besedilih. 
 
Sektorji, v katerih se uporabljajo posebna pravila o državnih pomočeh: 
ribištvo in ribogojstvo: http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm5, 
kmetijstvo: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_sl.htm6, 
                                                 
4 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 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), UL L 214, 9.8.2008, 
str. 3. 

5 Glej „Smernice za preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo“ (UL C 84, 3.4.2008). 
6 Glej Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni 

pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o 
spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L 358, 16.12.2006), 

Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 (UL C 319, 27.12.2006), 

Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktobra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni 
regionalni pomoči za naložbe (UL L 302, 1.11.2006). 

Smernice Skupnosti za državne pomoči za oglaševanje proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES in nekaterih 
proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi I (UL C 252, 12.9.2001). 

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_sl.htm
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energetika in promet: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm7.  

                                                                                                                                                              
Smernice Skupnosti za državno pomoč v zvezi s testi na TSE, poginulimi živalmi in klavničnimi odpadki (UL C 324, 

24.12.2002). 

7 Glej Sporočilo Komisije C(2005) 312 – Smernice Skupnosti o financiranju letališč in zagonski državni pomoči 
letalskim družbam z odhodi z regionalnih letališč ( ), 

Sporočilo Komisije C(2004) 43 – Smernice Skupnosti za državno pomoč v pomorskem prometu (UL C 13 , 
17.1.2004, str. 3–12), 

Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za prevoznike v železniškem prometu (UL C 184/07, 22.7.2008, str. 13). 

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


 7

1.3. Opredelitev pojmov 

1.3.1. Kaj so MSP? 

Opredelitev pojma MSP, ki se uporablja na področju državnih pomoči, je enaka splošni 
opredelitvi MSP, ki jo uporablja Komisija v skladu s svojim posebnim priporočilom o opredelitvi 
MSP8. Ta opredelitev je vključena tudi v Prilogo 1 k USSI in je na voljo v Prilogi II tega 
priročnika.  
 
■ Srednje podjetje je podjetje, ki izpolnjuje vsa naslednja merila: 
– ima manj kot 250 zaposlenih in 
– ima bodisi letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov EUR. 

 
■ Malo podjetje je podjetje, ki izpolnjuje vsa naslednja merila: 

– ima manj kot 50 zaposlenih in 
– ima bodisi letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. 
 
■ Mikropodjetje je podjetje, ki izpolnjuje vsa naslednja merila: 

– ima manj kot 10 zaposlenih in 
– ima bodisi letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR. 
 
Merila se morajo uporabljati za podjetje kot celoto (vključno s podružnicami v drugih državah 
članicah ali zunaj EU). Uredba določa opredelitve neodvisnega podjetja, partnerskega podjetja in 
povezanega podjetja, da se oceni realen gospodarski položaj zadevnega MSP.  
 
 

1.3.2. Pojmi v zvezi z državno pomočjo 

• „pomoč“ pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje vse pogoje iz člena 87(1) Pogodbe, 

• „shema pomoči“ pomeni vsak akt, na podlagi katerega je mogoče brez nadaljnjih izvedbenih 
ukrepov dodeliti individualno pomoč podjetjem, opredeljenim v aktu na splošen in abstrakten 
način, in vsak akt, na podlagi katerega je mogoče enemu ali več podjetjem dodeliti pomoč, ki 
ni povezana z določenim projektom, za nedoločen čas in/ali v nedoločenem znesku, 

• „intenzivnost pomoči“ pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov, 

• „območja, ki prejemajo pomoč,“ pomenijo regije, upravičene do regionalne pomoči, kot je za 
zadevno državno članico določeno v odobreni karti regionalne pomoči za obdobje 2007–
2013. 

                                                 
8 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij C(2003) 1422 konč. 
(UL L 124, 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
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2. FINANČNA PODPORA ZA MSP  

2.1. Pomoči v majhnem znesku (pravilo de minimis) 

Uredba de minimis je instrument, ki državam članicam omogoča, da podjetjem in zlasti MSP zelo 
hitro dodelijo subvencije v omejenem znesku brez priglasitve Komisiji in brez kakršnega koli 
upravnega postopka. Pravilo temelji na predpostavki, da velika večina subvencij v majhnih 
zneskih nima učinka na trgovino in konkurenco med državami članicami ter zato ne pomeni 
državne pomoči v skladu s členom 87(1) ES. 
 
Uredba de minimis določa, da ukrepi pomoči do 200 000 EUR na podjetje v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let ne pomenijo državne pomoči v smislu Pogodbe, kar pomeni, da 
lahko države članice te zneske pomoči dodelijo brez kakršnih koli postopkovnih obremenitev.  
Za državno poroštvo, ki znaša 1,5 milijona EUR, se lahko šteje, da zajema znesek pomoči, ki 
ne presega 200 000 EUR. 
 
Na podlagi Začasnega okvira za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob 
trenutni finančni in gospodarski krizi (glej poglavje 4 tega priročnika) lahko države članice pod 
nekaterimi pogoji do 31. decembra 2010 dodelijo pavšalne zneske pomoči do 500 000 EUR na 
podjetje. Taka pomoč, ki jo omogoča Začasni okvir, pomeni državno pomoč v smislu člena 87(1) 
Pogodbe ES, kar pa ne velja za podporo de minimis v višini 200 000 EUR, ki jo dopušča Uredba 
de minimis. 

 
 

Pogoji:  

• Zgornja meja pomoči, dodeljene na podlagi pravila de minimis, znaša 200 000 EUR (ekvivalent 
dotacije) v katerem koli obdobju treh proračunskih let.  

• Zgornja meja se bo uporabljala za skupni znesek celotne javne pomoči, ki se šteje za pomoč de 
minimis. To ne posega v možnost upravičenca, da prejema druge državne pomoči po shemah, ki 
jih odobri Komisija, brez poseganja v pravilo kumulacije, opisano v nadaljevanju. 

• Zgornja meja se uporablja za vse vrste pomoči, ne glede na njihovo obliko ali cilj. Edina vrsta 
pomoči, za katero se pravilo de minimis ne uporablja, je izvozna pomoč. 

• Uredba se uporablja samo za „pregledne“ oblike pomoči, kar pomeni pomoč, za katero je 
mogoče vnaprej brez ocene tveganja izračunati bruto ekvivalent dotacije.  
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Ta uredba se uporablja za pomoči, dodeljene podjetjem v vseh sektorjih, razen za: 

• pomoč, dodeljeno podjetjem, ki delujejo na področju ribištva in ribogojstva9, 
• pomoč, dodeljeno podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov10,  
• pomoč, dodeljeno podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih 

proizvodov (v nekaterih primerih), 
• pomoč za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, 
• pomoč, pogojeno s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga, 
• pomoč, dodeljeno podjetjem, ki delujejo na področju premogovništva, 
• pomoč za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, dodeljeno podjetjem, ki opravljajo cestne 

prevoze blaga za najem ali plačilo, 
• pomoč, dodeljen podjetjem v težavah. 
 

Kaj je pregledna pomoč? 
Pomoč je pregledna, ko je mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto 
ekvivalent dotacije. 
Na primer: 

• Pomoč v obliki posojil se obravnava kot pregledna pomoč de minimis, ko se bruto 
ekvivalent dotacije izračuna na podlagi tržnih obrestnih mer, ki veljajo v času odobritve 
dotacije. 

• Pomoč v obliki dotoka svežega kapitala se ne obravnava kot pregledna pomoč de 
minimis, razen če skupni znesek dotoka javnega kapitala ne presega zgornje meje pomoči 
de minimis. 

• Pomoč v obliki ukrepov rizičnega kapitala se ne obravnava kot pregledna pomoč de 
minimis, razen če zadevna shema rizičnega kapitala predvideva kapital samo do zgornje 
meje pomoči de minimis za vsako ciljno podjetje. 

• Individualna pomoč, predvidena v okviru jamstvene sheme za podjetja, ki niso podjetja 
v težavah, se obravnava kot pregledna pomoč de minimis, kadar zajamčeni del posojila, 
predvidenega v okviru takšne sheme, ne presega 1 500 000 EUR na podjetje. 

• Individualna pomoč, predvidena v okviru jamstvene sheme v korist podjetij, ki 
delujejo v cestnoprometnem sektorju in niso podjetja v težavah, se obravnava kot 
pregledna pomoč de minimis, kadar zajamčeni del posojila, predvidenega v okviru takšne 
sheme, ne presega 750 000 EUR na podjetje. 

 
Dodatne informacije: 
– „Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L 379, 28.12.2006, str. 5): 

                                                 
9 Uredba de minimis za ribištvo, tj. Uredba Komisije (ES) št. 875/2007: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:SL:PDF. 
10 Uredba Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh 
de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L 337, 21.12.2007): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:SL:PDF. 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:SL:PDF
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2.2. Državna poroštva  

Državna poroštva so pomembno orodje za podpiranje razvoja podjetij in olajšanje njihovega 
dostopa do financiranja. To je še posebno pomembno za MSP.  
 
Glavni namen Obvestila o državni pomoči v obliki poroštev, ki ga je Komisija sprejela 
leta 2008, je opredeliti pogoje, pod katerimi državno poroštvo ne pomeni državne pomoči v 
skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe ES. Besedilo določa jasno in pregledno metodologijo za 
izračun elementa pomoči v poroštvu. Določbe Obvestila se uporabljajo za vsa poroštva s 
prenosom tveganja. Najbolj običajna oblika poroštev je povezana s posojilom ali drugo 
finančno obveznostjo, ki jo posojilojemalec sklene s posojilodajalcem. Taka poroštva se lahko 
dodelijo kot posamezna poroštva ali v okviru poroštvenih shem. Vendar lahko obstajajo še druge 
oblike poroštev, ki so prav tako vključene v Obvestilo. 
 
Uvedena so poenostavljena pravila za MSP, da bi se MSP pomagalo pri reševanju njihovih 
posebnih težav pri dostopu do financiranja. Države članice lahko ocenijo element pomoči v 
poroštvu za MSP na preprost način z dvema instrumentoma:  

• z možnostjo uporabe vnaprej določenih premij varnega pristana, ki temeljijo na 
bonitetnih razredih in se štejejo za združljive s trgom in tako ne pomenijo pomoči. Lahko 
pa se uporabijo tudi kot merilo za izračun ekvivalenta pomoči pri nižjih premijah,  

• za novoustanovljena podjetja se uporablja 3,8-odstotna letna premija, tudi če ni 
bonitetne ocene,  

• pri poroštvenih shemah se lahko uporabi enotna premija za celotno shemo, kadar zneski, 
zavarovani s poroštvom, ne presegajo 2,5 milijona EUR na podjetje v dani shemi. 
Zaradi tega nastaja učinek razpršitve tveganja v korist poroštev, danih MSP za majhne 
zneske. 

 
Pogoji:  

(a) Posamezna poroštva: 

• posojilojemalec ni v podjetje v težavah11,  
• so povezana s specifično finančno transakcijo in imajo določen najvišji znesek in omejeno 

trajanje, 
• največje kritje – 80 % neodplačanega posojila (ali druge finančne obveznosti), 
• sorazmernost odplačil in zmanjšanja poroštva ter delitev izgub, 
• za poroštvo se plača tržno oblikovana cena, 
• možnost uporabe vnaprej določenih premij varnega pristana (povezanih s kreditno boniteto 

MSP).  

                                                 
11  V skladu z opredelitvijo iz Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 

težavah,  UL C 244, 1.10.2004, str. 2. Glej tudi poglavje 3.9 tega priročnika. 
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(b) Poroštvene sheme:  

• podjetja v težavah je treba izključiti iz sodelovanja v shemi12, 
• poroštva so povezana s specifično finančno transakcijo in imajo določen najvišji znesek in 

omejeno trajanje, 
• poroštva ne zajemajo več kot 80 % neodplačanega posojila (ali druge finančne obveznosti),
• premije je treba najmanj enkrat letno preveriti, 
• premije morajo pokrivati običajna tveganja, administrativne stroške in letno odškodnino od 

ustreznega kapitala, 
• pregledni pogoji za poroštva v prihodnosti (npr. upravičenost podjetij), 
• možnost uporabe premij varnega pristana ali možnost enotne premije (izogibanje potrebi 

po posameznih bonitetnih ocenah upravičenih MSP) za zneske, zavarovane s poroštvom, ki 
ne presegajo 2,5 milijona EUR na podjetje v dani shemi (omogoča učinek razpršitve 
tveganja v korist poroštev, danih MSP za nizke zneske). 

 

Dodatne informacije: 
– „Obvestilo Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki 
poroštev“ (UL C 155, 20.6.2008, str. 10–22 in Popravek za str. 15 v UL C 244, 25.9.2008, 
str. 32):  

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

                                                 
12 V skladu z opredelitvijo iz Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 

težavah,  UL C 244, 1.10.2004, str. 2. Glej tudi poglavje 3.9 tega priročnika. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:SL:PDF
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2.3. Pomoč za rizični kapital 

Rizični kapital je pomemben instrument za financiranje MSP. Nove smernice o rizičnem 
kapitalu so se začele uporabljati avgusta 2006.  
 
USSI je pomoč v obliki ukrepov v zvezi z rizičnim kapitalom uvrstila med vrste pomoči, ki so 
izvzete iz obveznosti priglasitve.  
 
Komisija je določila nov varni prag v višini 1,5 milijona EUR na ciljno MSP. Če znesek ne 
presega te zgornje meje, Komisija načeloma potrjuje, da na trgih rizičnega kapitala primanjkuje 
alternativnih virov financiranja (tj. da obstaja tržna nepopolnost).  
 
S temi ukrepi se spodbuja ustanavljanje skladov tveganega kapitala in naložbe v MSP, ki se 
hitro razvijajo. To je še posebno pomembno v gospodarskih razmerah, ki še poglabljajo strah 
pred tveganjem v evropskem finančnem sektorju. 
 
Pomoč za rizični kapital se lahko dodeli v vseh sektorjih gospodarstva, razen podjetjem:  

• v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah, 

• dejavnim na področjih ladjedelništva, premogovništva in jeklarstva. 
 

Pojmi:  
Varni prag: Ukrepi v zvezi z rizičnim kapitalom morajo predvideti tranše finančnih sredstev, 
bodisi v celoti ali deloma financirane z državnimi pomočmi, ki ne presegajo 1,5 milijona EUR za 
ciljno MSP v vsakem dvanajstmesečnem obdobju. 

Rizični kapital: Pomeni vlaganje v lastniški kapital in navidezni lastniški kapital podjetij, ko so ta 
šele v nastajanju (stopnje zbiranja sredstev, zagona in širitve), vključno z neformalno naložbo 
poslovnih angelov, tveganim kapitalom in alternativnimi borzami, specializiranimi za MSP, 
vključno s podjetji, ki se hitro razvijajo. 

 
Pogoji 
Smernice omogočajo odstopanja od nekaterih pogojev, naštetih v nadaljevanju. V tem primeru se 
bo pomoč analizirala s podrobnejšo presojo, da bi se izravnali njeni pozitivni in negativni učinki. 

Na podlagi USSI je treba izpolniti vse pogoje, navedene v nadaljevanju. 

• Obroki naložb ne presegajo 1,5 milijona EUR na ciljno podjetje v katerem koli obdobju 
dvanajstih mesecev. 

• Ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom je za MSP s sedežem na območjih, ki prejemajo 
pomoč, ter mala podjetja s sedežem na območjih, ki ne prejemajo pomoči, omejen na 
zagotavljanje finančnih sredstev za semenski kapital, zagonski kapital in/ali kapital za 
širitev podjetja.  

• Za srednja podjetja s sedežem na območjih, ki ne prejemajo pomoči, pa je ukrep v 
zvezi z rizičnim kapitalom omejen na zagotavljanje finančnih sredstev za semenski 
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kapital in/ali zagonski kapital, ne pa za kapital za širitev podjetja. 
• Investicijski sklad zagotovi vsaj 70 % celotnega proračuna v obliki lastniškega kapitala 

ali navideznega lastniškega kapitala, naloženega v ciljna mala in srednja podjetja. 
• Zasebni investitorji zagotovijo vsaj 50 % finančnih sredstev investicijskega sklada. 
• V primeru investicijskih skladov, namenjenih le MSP s sedežem na območjih, ki 

prejemajo pomoč, zasebni investitorji zagotovijo vsaj 30 % finančnih sredstev. 
• Investicijski sklad je dobičkonosen in se upravlja na komercialni podlagi. 

 
 
Vrste možnih oblik pomoči v skladu s Smernicami 

 Ustanavljanje investicijskih skladov („skladov tveganega kapitala“), v katerih je država 
partner, investitor ali udeleženec, čeprav pod manj ugodnimi pogoji kakor drugi investitorji. 

 Poroštva za investitorje rizičnega kapitala ali sklade tveganega kapitala za delež 
investicijskih izgub ali poroštva za posojila investitorjem / skladom za naložbe v rizični 
kapital, če javno jamstvo potencialnih osnovnih izgub ne presega 50 % nominalnega zneska 
zajamčene naložbe. 

 Drugi finančni instrumenti, ki bodo spodbujali investitorje rizičnega kapitala ali sklade 
tveganega kapitala, da zagotovijo dodatni kapital za naložbe. 

 Davčne spodbude za investicijske sklade in/ali njihove upravljavce ali za investitorje, da 
bodo izvajali naložbe rizičnega kapitala. 

 
Vrste možnih oblik pomoči v skladu z USSI 

 Ustanavljanje investicijskih skladov („skladov tveganega kapitala“), v katerih je država 
partner, investitor ali udeleženec, čeprav pod manj ugodnimi pogoji kakor drugi investitorji. 

 
 
Dodatne informacije: 
– „Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in 
srednje velika podjetja“ (UL C 194, 18.8.2006, str. 2):  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:SL:PDF.  
 
– „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 (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 3– 47):  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm. 
 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:SL:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3. UKREPI POMOČI ZA PODPORO RASTI IN RAZVOJA MSP 

 
3.1. Pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije 

Komisija je leta 2006 sprejela Okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter 
inovacije (R&R&I), leta 2008 pa USSI, ki prav tako vključuje veliko vrst R&R&I. Okvir in 
USSI vsebujeta nove določbe o inovacijah, ki so posebej namenjene MSP in prispevajo tudi k 
boljši ciljni naravnanosti pomoči na ustvarjanje delovnih mest in rasti v skladu z lizbonsko 
agendo.  
 
Vrste možnih ukrepov pomoči v skladu z Okvirom 

 Pomoč za raziskovalne in razvojne projekte: ta vrsta ukrepov vključuje pomoč za: 
– temeljne raziskave: do 100 % upravičenih stroškov, 
– industrijske raziskave: do 80 % upravičenih stroškov za mala podjetja in 75 % za srednja 
podjetja, 
– eksperimentalni razvoj: do 60 % upravičenih stroškov za mala podjetja in 50 % za srednja 
podjetja.  

 Pomoč za študije tehnične izvedljivosti: pomoč se lahko dodeli za pripravljalne študije 
tehnične izvedljivosti za dejavnosti industrijskih raziskav ali za dejavnosti 
eksperimentalnega razvoja. Za MSP lahko pomoč zajema 75 % upravičenih stroškov za 
pripravljalne študije za dejavnosti industrijskih raziskav in 50 % upravičenih stroškov za 
pripravljalne študije za dejavnosti eksperimentalnega razvoja.  

 Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine: ta pomoč lahko zajema stroške, povezane s 
pridobivanjem in potrjevanjem patentov in drugih pravic industrijske lastnine.  

 Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja: osebje se mora zaposliti na novo 
ustanovljenih funkcijah znotraj podjetja upravičenca in mora biti pred tem vsaj dve leti 
zaposleno v raziskovalni organizaciji ali velikem podjetju, ki osebje napotita v izposojo.  
Največja intenzivnost pomoči pomeni 50 % upravičenih stroškov za največ 3 leta na podjetje 
in na izposojeno osebo.  

 Pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju: pomoč se dodeli 
neposredno raziskovalni organizaciji in ne sme vključevati neposrednega dodeljevanja 
pomoči, ki ni povezana z raziskavami, družbi, ki proizvaja, predeluje ali trži kmetijske 
proizvode, ali zagotavljati subvencioniranja cen proizvajalcem takšnih proizvodov. Največja 
intenzivnost pomoči pomeni 100 % upravičenih stroškov in mora pri vsakem primeru 
izpolnjevati posebne pogoje. 

 

 Pomoč za mlada inovativna podjetja: upravičenec je malo podjetje, ki obstaja manj kot 6 
let v času, ko se pomoč dodeli.  
Upravičenec je za namene USSI inovativno podjetje, če njegovi stroški R&R pomenijo 
najmanj 15 % njegovih skupnih operativnih stroškov v vsaj enem od treh let pred dodelitvijo 
pomoči, ali v primeru novoustanovljenega podjetja brez kakršne koli finančne preteklosti, v 
reviziji trenutnega finančnega obdobja, ki jih potrdi zunanji revizor. 
Upravičenec lahko prejme državno pomoč, ki ni pomoč za R&R&I, in pomoč za rizični 
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kapital samo tri leta po dodelitvi pomoči za mlado inovativno podjetje. 
Znesek pomoči ne presega 1 milijona EUR. Vendar lahko znesek pomoči doseže 
1,5 milijona EUR v regijah, upravičenih do odstopanja iz člena 87(3)(a) Pogodbe, in 
1,25 milijona EUR v regijah, upravičenih do odstopanja iz člena 87(3)(c) Pogodbe. 

 Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije 
Znesek pomoči ne presega 200 000 EUR na upravičenca v obdobju katerih koli treh let. Če 
ima ponudnik storitev korist od nacionalne ali evropske certifikacije, lahko pomoč zajema 
100 % upravičenih stroškov, v nasprotnem primeru pa je največji možni znesek pomoči 75 % 
upravičenih stroškov. 

 Pomoč za procesne in organizacijske inovacije v storitvah 
Procesne ali organizacijske inovacije so nove ali znatno izboljšane v primerjavi z 
najsodobnejšimi v tej industriji v Skupnosti ter vsebujejo visoko stopnjo tveganja. Da se 
spremeni organizacija, morajo biti organizacijske inovacije vedno povezane z uporabo in 
izkoriščanjem informacijskih in komunikacijskih tehnologij. 
Največja intenzivnost pomoči znaša 25 % za srednja podjetja in 35 % za mala podjetja.  

 Pomoč za inovativne skupine 
– Pomoč za naložbe se lahko dodeli za ustanovitev, razširitev in spodbujanje inovativnih 

skupin izključno pravnemu subjektu, ki upravlja inovativno skupino.  
Največja intenzivnost pomoči znaša 25 % za srednja podjetja in 35 % za mala podjetja. 
Večje intenzivnosti pomoči se uporabljajo za skupine v regijah, ki prejemajo pomoč. 

– Pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje skupin se lahko začasno dodeli pravnemu 
subjektu, ki upravlja inovativno skupino. 

 
Vrste možnih ukrepov pomoči v skladu z USSI 

USSI zajema VSE vrste pomoči za R&R&I, ki so navedene v Okviru, kar pomeni, da so 
izvzete iz postopka priglasitve, razen naslednjih izjem:  
1. pomoč za procesne in organizacijske inovacije v storitvah; 

2. pomoč za inovativne skupine;  
3. veliki zneski individualne pomoči. Vrste pomoči za R&R&I so vključene v USSI, če niso 

preseženi naslednji pragovi za priglasitev (na podjetje, na projekt/študijo):   
• če je projekt pretežno temeljna raziskava: 20 milijonov EUR*; 
• če je projekt pretežno industrijska raziskava: 10 milijonov EUR*, 
• za vse druge projekte: 7,5 milijona EUR*, 
• pomoč za stroške pravic industrijske lastnine: 5 milijonov EUR.  

*Za EUREKA projekte se pragovi podvojijo. 
 
 
Dodatne informacije: 
– „Okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije“ (UL C 323, 
30.12.2006, str. 1):  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:SL:PDF.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:SL:PDF
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– „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 (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 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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3.2. Pomoč za varstvo okolja 

V okviru svežnja ukrepov za podnebne spremembe so bile na začetku leta 2008 sprejete nove 
smernice o državni pomoči za varstvo okolja. Na podlagi teh smernic lahko države članice 
MSP in velikim podjetjem dodelijo podporo za okolju prijazne projekte.  

V USSI je bilo nedavno vključenih veliko možnosti dodeljevanja pomoči za podporo varstvu 
okolja, da bi lahko države članice te pomoči dodelile zlahka in hitro ter brez priglasitve Komisiji. 
Takšne pomoči ni treba priglasiti, če ne presega praga v višini 7,5 milijona EUR na podjetje na 
naložbeni projekt in če so izpolnjeni pogoji iz USSI.  

Upravičeni stroški pri pomoči za naložbe so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za dosego 
ravni varstva okolja nad stopnjo, ki jo zahtevajo ustrezni standardi Skupnosti, ali ki zvišujejo 
stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti. Vse ugodnosti poslovanja ali stroški 
poslovanja, ki so nastali v zadevnem obdobju, se odštejejo od upravičenih stroškov. 
 
Vrste možnih ukrepov pomoči v skladu s Smernicami 

 Pomoč za naložbe za podjetja, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki zvišujejo stopnjo 
varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti: pomoč za spodbujanje okolju prijaznih 
naložb znaša do 70 % upravičenih stroškov za mala podjetja in 60 % za srednja podjetja. Za 
ukrepe ekoloških inovacij se lahko dodeli 10 bonus točk, pomoč pa lahko doseže do 100 %  
dodatnih stroškov naložbe, če potekajo postopki zbiranja ponudb. Ta pomoč se uporablja tudi 
za nakup novih okolju prijaznih prevoznih sredstev. 

 Pomoč za predčasno prilagajanje na prihodnje standarde Skupnosti:  
ta vrsta pomoči zadeva pomoč za izpolnjevanje novih standardov Skupnosti, ki zvišujejo 
stopnjo varstva okolja, ampak še niso začeli veljati. MSP so upravičena do naslednjih 
intenzivnosti pomoči: če izvajanje in zaključek potekata:  

– več kot tri leta pred začetkom veljavnosti standarda: 25 % za mala podjetja in 20 % za 
srednja podjetja, 
– med enim in tremi leti pred začetkom veljavnosti standarda: 20 % za mala podjetja in 
15 % za srednja podjetja. 

 Pomoč za ukrepe varčevanja z energijo:  
– pomoč za naložbe je mogoče dodeliti v višini do 80 % stroškov za mala podjetja in 70 % za 
srednja podjetja, poleg tega pa lahko pomoč zajema do 100 % dodatnih stroškov naložbe, če 
potekajo postopki zbiranja ponudb,  
– pomoč za tekoče poslovanje je omejena na obdobje pet let. 

 Pomoč za energijo iz obnovljivih virov:  
– pomoč za naložbe lahko zajema 80 % upravičenih stroškov za mala podjetja in 70 % za 
srednja podjetja. Intenzivnost pomoči v višini 100 % je mogoča, če potekajo postopki zbiranja 
ponudb,  
– pomoč za tekoče poslovanje: Države članice lahko krijejo vse dodatne stroške, ki nastanejo 
v primerjavi s klasično energijo. Pri pomoči za tekoče poslovanje obstajajo različne možnosti. 

 Pomoč za naložbe za soproizvodnjo z visokim izkoristkom: države članice lahko dodelijo 
pomoč, ki podjetjem omogoča uresničevanje varčevanja z energijo, in pomoč za 
soproizvodnjo v višini do 80 % upravičenih stroškov za mala podjetja in do 100 % dodatnih 
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stroškov, če potekajo postopki zbiranja ponudb. 

 Pomoč za naložbe za energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje se lahko dodeli v višini 
do 70 % za mala podjetja in do 60 % za srednja podjetja. Pri postopkih zbiranja ponudb lahko 
intenzivnost pomoči doseže 100 % upravičenih stroškov. 

  Pomoč za okoljske študije: pomoč podjetjem za študije, neposredno povezane z naložbami 
za namene preseganja okoljskih standardov Skupnosti ali za doseganje varčevanja z energijo 
ali proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, se lahko dodeli v višini do 70 % stroškov študije 
za mala podjetja in 60 % za srednja podjetja. 

 

 Pomoč za ravnanje z odpadki: ta vrsta pomoči zajema pomoč za ravnanje z odpadki drugih 
podjetij, vključno z dejavnostmi ponovne uporabe, reciklaže in predelave. Pomoč lahko 
zajema 70 % upravičenih stroškov za mala podjetja in 60 % za srednja podjetja. 

 Pomoč za sanacijo onesnaženih območij: pomoč se lahko dodeli samo, če povzročitelja 
obremenitve ni mogoče določiti ali mu ni mogoče naložiti stroškov. Pomoč lahko krije 100 % 
upravičenih stroškov. 

 Pomoč za preselitev podjetij na nove lokacije zaradi okoljevarstvenih razlogov. Spremembo 
lokacije morajo narekovati razlogi varstva ali prevencije okolja in mora izhajati iz upravne ali 
sodne odločbe pristojnega javnega organa oziroma biti dogovorjena med podjetjem in 
pristojnim javnim organom. Upravičeno podjetje mora izpolnjevati najstrožje okoljevarstvene 
standarde, ki se uporabljajo na novem območju, kjer se nahaja. Upravičenec je lahko podjetje, 
ustanovljeno v mestnem okolju ali na posebnem ohranitvenem območju, ali organizacija ali 
obrat, ki spada v področje uporabe Direktive Seveso II. Pomoč lahko zajema do 70 % 
upravičenih stroškov za mala podjetja in 60 % za srednja podjetja. 

 Pomoč, vključena v sisteme trgovanja z dovoljenji: v Smernicah so navedeni posebni 
pogoji, ki jih je treba izpolniti, pa tudi način ocenjevanja potrebe po državni pomoči, zajeti v 
sistemu trgovanja z dovoljenji, in njene sorazmernosti. 

 Pomoč v obliki znižanj ali oprostitev okoljskih dajatev: pomoč se dovoli, če vsaj posredno 
prispeva k povečanju stopnje varstva okolja ter če znižanja in oprostitve dajatev ne škodujejo 
zastavljenemu splošnemu cilju dajatev. Pomoč v obliki znižanj dajatev in oprostitev 
usklajenih okoljskih dajatev se dovoli za obdobje 10 let, pod pogojem da upravičenci 
plačujejo vsaj najnižjo davčno stopnjo Skupnosti. V drugih primerih se znižanja in oprostitve 
okoljskih dajatev dovolijo za 10 let samo, če je pomoč potrebna in sorazmerna ter po analizi 
njenega vpliva na ravni zadevnih gospodarskih sektorjev. 

 
 
Vrste možnih ukrepov pomoči v skladu z USSI 
Vrste okoljske pomoči, ki so zajete z USSI in posledično izvzete iz postopka priglasitve: 

 pomoč za naložbe za podjetja, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki zvišujejo stopnjo 
varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti: (vključno z nakupom novih okolju 
prijaznih prevoznih sredstev),  

 pomoč za predčasno prilagajanje na prihodnje standarde Skupnosti, 
 pomoč za okoljske študije, 
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 pomoč za naložbe v ukrepe varčevanja z energijo: upravičeni stroški se lahko izračunajo s 
poenostavljeno metodo (z nižjimi intenzivnostmi pomoči) ali s standardno metodo, ki je 
enaka tisti iz Smernic (z enakimi intenzivnostmi pomoči), 

 pomoč za naložbe za obnovljive vire energije, 
 pomoč za naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom,  
 pomoč v obliki znižanj ali oprostitev okoljskih davkov, ki izpolnjuje pogoje iz Direktive 

o obdavčitvi energije (2003/96/ES): se dovoli za 10 let, če se plača najnižja davčna stopnja 
Skupnosti.  

 
Za vse vrste pomoči za naložbe obstaja poenostavljen izračun upravičenih stroškov na 
podlagi USSI: upravičeni stroški se lahko izračunajo, ne da bi pri tem upoštevali poslovne 
dobičke/stroške, ki nastanejo med časom trajanja naložbe. Zato so intenzivnosti pomoči iz USSI 
nižje v primerjavi z intenzivnostmi pomoči iz Smernic, da bi se zagotovilo, da bodo zneski 
pomoči, dodeljeni za vsak okoljski cilj, na podlagi USSI in Smernic enaki. 
 
Za vrste okoljskih pomoči velja USSI, če znesek individualne pomoči ne presega 
7,5 milijona EUR. 
 
Dodatne informacije: 
– „Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja“ (UL C 82, 1.4.2008, str. 1):  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:SL:PDF. 
 
 
– „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 (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 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:SL:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.3. Regionalna pomoč 

Države članice lahko v prikrajšanih regijah na podlagi Smernic o regionalni pomoči, ki se 
uporabljajo od januarja 2007, in na podlagi USSI dodelijo državno regionalno pomoč. Namen 
državne regionalne pomoči je pomagati pri razvoju najbolj prikrajšanih regij, in sicer z 
zagotavljanjem podpore naložbam in ustvarjanju delovnih mest, povezanih z naložbami, ter 
zagotavljanjem podpore ustanavljanju podjetij in pomoči za tekoče poslovanje v posebnih 
okoliščinah. Pospešuje širitev in diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti podjetij v manj razvitih 
regijah, zlasti s spodbujanjem podjetij k ustanavljanju novih poslovnih enot v teh regijah. 

Smernice vključujejo državno regionalno pomoč v vseh sektorjih, razen ribiškega sektorja,  
premogovništva in jeklarstva, industrije sintetičnih vlaken ter primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov. Na splošno se uporabljajo za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Za promet 
in ladjedelništvo veljajo posebna pravila, medtem ko za podjetja v težavah ta pomoč ni 
dovoljena13. 

Na splošno mora biti regionalna pomoč dodeljena v okviru večsektorske sheme pomoči, ki je 
sestavni del regionalne razvojne strategije. Država članica lahko izjemoma odobri tudi ad hoc 
individualno pomoč enemu podjetju ali pomoč, omejeno na eno področje dejavnosti, če takšno 
odločitev upravičujejo izjemne okoliščine. 
 

Pojmi: 
Regije iz člena 87(3)(a) so tiste regije, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je 
podzaposlenost velika.  

Regije iz člena 87(3)(c) so problematična območja, ki so določena na podlagi (nacionalnih) 
kazalcev, ki jih predlagajo države članice glede na največjo možno pokritost prebivalstva in 
nekatere minimalne pogoje za preprečevanje zlorab. 

Začetna naložba je naložba v materialna in nematerialna sredstva, povezana z: 
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,  
– širitvijo obstoječe poslovne enote,  
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove, dodatne proizvode    
– ali bistveno spremembo splošnega proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti. 

Ustvarjanje delovnih mest, povezanih z naložbo, je neto povečanje delovnih mest, ustvarjenih v 
treh letih po zaključku naložbe. 

Velik naložbeni projekt je začetna naložba z upravičenimi odhodki v višini več kot 
50 milijonov EUR. 
 
 
 
 
 

                                                 
13 V skladu z opredelitvijo iz Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 

težavah,  UL C 244, 1.10.2004, str. 2. Glej tudi poglavje 3.9 tega priročnika. 
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Vrste možnih ukrepov pomoči v skladu s Smernicami 

 Regionalna pomoč za naložbe  
Ta pomoč se lahko dodeli za začetni naložbeni projekt. 

Upravičeni stroški se lahko izračunajo bodisi kot: 
 materialni (zemljišča, objekti, oprema) stroški naložbe in skupni znesek nematerialnih (ki 

nastanejo zaradi prenosa tehnologije) stroškov naložbe začetnega naložbenega projekta. 
Ni nujno, da so upravičena sredstva nova.  

ALI 
 ocenjeni stroški plač zaposlene osebe za delovna mesta, ustvarjena neposredno z 

naložbenim projektom, izračunani za obdobje dveh let. 
Naložbo ali ustvarjena delovna mesta je treba v zadevni regiji ohraniti najmanj za obdobje treh 
let. 
Upravičenec mora zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25 % upravičenih stroškov.  
Zaradi upoštevanja narave in intenzivnosti regionalnih težav, ki se rešujejo, so dovoljene 
intenzivnosti pomoči za regije iz člena 87(3)(a) večje od intenzivnosti za regije iz člena 87(3)(c). 
Intenzivnosti pomoči za MSP se zaradi upoštevanja ovir na posameznih območjih gibljejo med 
20 % in 80 %. 
Za velike naložbene projekte veljajo zmanjšane intenzivnosti pomoči.  
Če so odhodki, ki so upravičeni do regionalne pomoči, upravičeni tudi do pomoči za druge 
namene (npr. raziskave in razvoj ter inovacije), se zanje uporablja najugodnejša zgornja meja v 
skladu z zadevnimi shemami. 

 

 Regionalna pomoč za tekoče poslovanje  
Regionalna pomoč za tekoče poslovanje se lahko dodeli samo v nekaterih natančno opredeljenih 
primerih, ko to upravičujejo globoke strukturne pomanjkljivosti regije. Namen te pomoči za 
tekoče poslovanje je podpreti tekoče odhodke podjetij.  

Pogoji: 
• pomoč mora biti upravičena v smislu njenega prispevanja k regionalnemu razvoju in njene 

narave, 
• stopnja pomoči mora biti sorazmerna s pomanjkljivostmi, ki jih poskuša odpraviti, 
• pomoč je časovno omejena in se postopoma zmanjšuje.  

Pomoč za tekoče poslovanje je lahko neomejena in se postopoma ne zmanjšuje: 
– za odpravljanje pomanjkljivosti v najbolj oddaljenih regijah, 
– za preprečevanje ali zmanjšanje nadaljnjega upada prebivalstva v regijah z najmanjšim 
številom prebivalcev, 
– za nadomestilo dodatnih prevoznih stroškov v najbolj oddaljenih regijah in regijah z nizko 
gostoto prebivalstva.  

 

 Pomoč za novoustanovljena mala podjetja 

Cilj pomoči za ustanavljanje podjetij je podpreti mala podjetja v njihovi začetni fazi razvoja 
(prvih petih letih). Pomoč lahko doseže naslednje stopnje: 
– pomoč do skupne višine 2 milijonov EUR na podjetje za mala podjetja z gospodarsko 
dejavnostjo v regijah, upravičenih do odstopanj v okviru člena 87(3)(a). Intenzivnost pomoči 
lahko doseže 35 % upravičenih odhodkov, nastalih v prvih treh letih po ustanovitvi podjetja, in 
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25 % upravičenih odhodkov, nastalih v sledečih dveh letih,  
– pomoč do skupne višine 1 milijona EUR na podjetje za mala podjetja z gospodarsko 
dejavnostjo v regijah, upravičenih do odstopanj v okviru člena 87(3)(c). Intenzivnost pomoči 
lahko doseže 25 % upravičenih odhodkov, nastalih v prvih treh letih po ustanovitvi podjetja, in 
15 % upravičenih odhodkov, nastalih v sledečih dveh letih. 
Te intenzivnosti pomoči se lahko povečajo za 5 % na najbolj prikrajšanih območjih, območjih z 
nizko gostoto prebivalstva in izoliranih območjih. 
Upravičeni stroški so pravni stroški, stroški posvetovanja in svetovanja ter upravni stroški, 
neposredno povezani z ustanovitvijo malega podjetja, skupaj s številnimi stroški poslovanja, 
dejansko nastalimi v prvih petih letih po ustanovitvi podjetja. 

Letni zneski pomoči, dodeljeni za novonastala mala podjetja, ne smejo presegati 33 % zgoraj 
naštetih skupnih zneskov pomoči na podjetje. 
 
Vrste možnih ukrepov pomoči v skladu z USSI 

 Vrste regionalne pomoči, ki so zajete z USSI in posledično izvzete iz postopka priglasitve: 

• Regionalna pomoč za naložbe in pomoč za zaposlovanje (delovna mesta, ustvarjena 
neposredno z naložbenim projektom). Iz obveznosti priglasitve so izvzete samo naslednje vrste 
pomoči: 

– sheme pregledne pomoči,  

– določen znesek ad hoc pomoči, uporabljen kot sestavni del pomoči, dodeljene v okviru shem, 

– pomoč, ki je v okviru sheme dodeljena posameznim velikim naložbenim projektom, za 
katere pomoč ne presega najvišjega dovoljenega zneska pomoči, ki ga lahko prejme naložba z 
upravičenimi stroški v višini 100 milijonov EUR v skladu z lestvico in pravili iz Smernic o 
regionalni pomoči. 

• Pomoč za novoustanovljena mala podjetja  

 
Dodatne informacije: 
– Smernice o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (UL C 54, 4.3.2006, str. 13):  

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF  

– „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 (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 3– 47):  
 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.4. Pomoč za naložbe in zaposlovanje 

Ta pomoč se lahko dodeli na območjih, ki prejemajo pomoč, ter zunaj teh območij (za 
pomoč, dodeljeno v regijah, ki prejemajo pomoč, glej del o regionalni pomoči).  
 
Upravičeni stroški so:  

• stroški naložbe v opredmetenih in neopredmetenih sredstvih ali  
• ocenjeni stroški plač zaposlene osebe za delovno mesto, ustvarjeno neposredno z 

naložbenim projektom, izračunani za obdobje dveh let. To pomeni, da se lahko stroški 
naložbe izračunajo tudi na podlagi števila ustvarjenih delovnih mest.  

 
Države članice lahko financirajo do 20 % upravičenih stroškov v primeru malih podjetij in 
10 % upravičenih stroškov v primeru srednjih podjetij.  
 
Te vrste pomoči so zajete v Uredbi o splošnih skupinskih izjemah in jih zato ni treba priglasiti 
Komisiji, razen individualne pomoči, ki presega 7,5 milijona EUR. 
 
Za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov veljajo posebni pogoji. 
 
Dodatne informacije: 
– „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 (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 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. Pomoč za usposabljanje 

V skladu z novo uredbo o splošnih skupinskih izjemah lahko države članice svojim podjetjem 
dodelijo pomoč za splošno in posebno usposabljanje. Te vrste pomoči so zajete v USSI in jih zato 
ni treba priglasiti Komisiji, razen individualne pomoči, ki presega 2 milijona EUR. 
 
Upravičeni stroški so stroški, kot na primer individualni stroški inštruktorjev, potni stroški 
inštruktorjev in oseb, ki se usposabljajo, vključno s stroški nastanitve, materiala in zalog, 
neposredno povezanimi z usposabljanjem, amortizacija orodja in opreme, ki se uporabljajo 
izključno za usposabljanje, storitve vodenja in svetovanja, individualni stroški oseb, ki se 
usposabljajo, in splošni posredni stroški ali individualni stroški za ure oseb, ki se usposabljajo, ko 
te osebe sodelujejo pri usposabljanju.   
 

Pojmi:  
Posebno usposabljanje: pomeni usposabljanje, ki ga zaposleni neposredno in pretežno uporablja 
na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju in mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj 
v omejenem obsegu prenesljiva na druga podjetja ali področja dela. 

Splošno usposabljanje: pomeni usposabljanje, ki ga delojemalec ne uporablja samo ali v pretežni 
meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju, temveč delojemalcu daje 
znanja, ki so v veliki meri prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja. 

 
Vrste možnih ukrepov pomoči v skladu z USSI 

 Pomoč za posebno usposabljanje: države članice lahko krijejo 45 % upravičenih stroškov 
za mala podjetja in 35 % za srednja podjetja.  

 Pomoč za splošno usposabljanje: države članice lahko krijejo 80 % upravičenih stroškov 
za mala podjetja in 70 % za srednja podjetja. 

 
Intenzivnost pomoči se lahko poveča do največje intenzivnosti pomoči v višini 80 % 
upravičenih stroškov, in sicer za 10 odstotnih točk, če je usposabljanje namenjeno invalidom ali 
prikrajšanim delavcem.  
 
Značilnosti usposabljanja v sektorju pomorskega prometa upravičujejo poseben pristop, pri 
čemer lahko pomoč doseže intenzivnost v višini 100 % upravičenih stroškov. 
 

 
Dodatne informacije: 
– „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 (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 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. Pomoč za svetovalne storitve in pomoč za udeležbo na sejmih 

V skladu z USSI se lahko pomoči za svetovalne storitve in udeležbo na sejmih dodelijo, ne da bi 
jih bilo treba priglasiti, razen individualne pomoči, ki presega 2 milijona EUR.  
 
Vrste možnih ukrepov pomoči v skladu z USSI 

 Pomoč za svetovalne storitve: intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov, 
tj. stroškov svetovalnih storitev, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne storitve niso 
trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot 
so rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Skupni znesek 
dodeljene pomoči lahko znaša 2 milijona EUR. 

 

 Pomoč za udeležbo MSP na sejmih,  ki lahko znaša do 2 milijona EUR na podjetje in na 
projekt. Intenzivnost pomoči ne presega 50 % upravičenih stroškov, tj. stroškov, ki nastanejo 
zaradi najema, postavljanja in upravljanja razstavnega prostora, ko se podjetje prvič udeleži 
katerega koli sejma ali razstave. Ta pomoč se lahko dodeli za udeležbo na različnih sejmih, ne 
pa za več udeležb na istem sejmu.  

 
 
Dodatne informacije: 
– „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 (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 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. Pomoč podjetnicam 

V skladu z USSI lahko države članice v regijah, ki prejemajo pomoč, ter zunaj teh regij 
zagotovijo podporo ustanavljanju malih podjetij, ki so v lasti žensk ali ki jih te vodijo. To bo 
podjetnicam omogočilo, da zlasti ob ustanovitvi prvega podjetja premostijo posebne tržne 
pomanjkljivosti, s katerimi se soočajo (predvsem težave z dostopom do finančnih sredstev), ter 
hkrati spodbudijo dejansko in ne le formalno enakost med moškimi in ženskami na tem področju.  
 
Države članice lahko novim malim podjetjem, ki so jih ustanovile podjetnice, dodelijo subvencije 
do 1 milijona EUR, ne da bi bil potreben postopek priglasitve, če pri tem izpolnjujejo pogoje, 
določene v USSI.  
 
Intenzivnost pomoči lahko doseže 15 % upravičenih stroškov, ki so nastali v prvih petih letih po 
ustanovitvi podjetja. 
Upravičeni stroški so pravni stroški, stroški posvetovanja in svetovanja ter upravni stroški, 
neposredno povezani z ustanovitvijo malega podjetja, skupaj s številnimi stroški poslovanja, 
dejansko nastalimi v prvih petih letih po ustanovitvi podjetja. V skladu z USSI se lahko zlasti in 
prvič dodeli tudi pomoč za stroške skrbi za otroke in starše.  
 

Pojmi:  
Novo podjetje, ki ga ustanovi podjetnica, pomeni malo podjetje, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
(a) ena ali več žensk je lastnica vsaj 51 % kapitala zadevnega malega podjetja ali registrirana 
lastnica zadevnega malega podjetja in 
(b) ženska vodi upravljanje malega podjetja. 

 
Dodatne informacije: 
– „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 (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 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. Pomoč za prikrajšane delavce in invalide 

V skladu z USSI lahko države članice brez obveznosti predhodne priglasitve dodelijo pomoč, s 
katero invalidom ali drugače prikrajšanim delavcem pomagajo najti ustrezno službo.  
 

Pojmi:  
Prikrajšani delavec je vsaka oseba, za katero velja kar koli od naslednjega:  

• v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve,  
• nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja 

(ISCED 3),  
• je starejša od 50 let,  
• živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov,  
• dela v sektorju ali ima poklic v državi članici, v katerem je neravnovesje med spoloma 

vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja med spoloma v vseh gospodarskih 
sektorjih v zadevni državi članici in spada v skupino, ki je zastopana v manjšem 
številu, ali 

• je član etnične manjšine in mora izboljšati svojo jezikovno in poklicno izobrazbo ali 
pridobiti več delovnih izkušenj, da bo imela boljše možnosti dostopa do redne 
zaposlitve.  

 
Resno prikrajšani delavec  je vsaka oseba, ki je bila v zadnjih 24 mesecih ali več 
nezaposlena. 

Invalid je vsaka oseba, katere invalidnost je priznana z državno zakonodajo ali ki ima 
priznano omejitev, ki izhaja iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar.  

 

Pogoji:  

• zaposlovanje mora predstavljati neto povečanje števila delovnih mest ali, če tega ne 
predstavlja, so delovna mesta prosta zaradi prostovoljnega odhoda, nezmožnosti 
opravljanja dela, starostne upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali 
zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov delovne sile, 

• zaposlitev mora trajati najmanj za obdobje v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo 
ali kolektivno pogodbo. 

 
Vrste možnih ukrepov pomoči v skladu z USSI 

Prikrajšani delavci: 

 Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače: pomoč se 
lahko dodeli, da se pokrije do 50 % upravičenih stroškov, tj. stroškov plač za največ 12 
mesecev po zaposlitvi. To obdobje se lahko podaljša na največ 24 mesecev za resno 
prikrajšane delavce. Skupni znesek pomoči lahko znaša 5 milijonov EUR letno na 
podjetje. 
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Invalidi: 
 

 Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače: pomoč lahko krije do 
75 % upravičenih stroškov, tj. stroškov plač za celotno obdobje, v katerem je invalid 
zaposlen. Ta pomoč lahko znaša 10 milijonov EUR letno na podjetje. 

 
 Pomoč za kritje dodatnih stroškov zaposlovanja invalidov: ta pomoč lahko krije 

100 % upravičenih stroškov, tj. tistih stroškov, z izjemo stroškov plač (že zajetih v 
zgoraj navedeni vrsti pomoči), ki jih je treba dodati stroškom, ki bi v podjetju nastali, če 
bi zaposlovalo neinvalidne delavce, za celotno obdobje, v katerem je invalid zaposlen. 
Upravičeni stroški so: stroški prilagajanja prostorov, zaposlovanja osebja izključno za 
pomoč invalidu(-om) in prilagajanja opreme ali nabave opreme za invalida(-e). Pomoč 
za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov lahko znaša do 
10 milijonov EUR letno na podjetje.  

 
 
Dodatne informacije: 
– „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 (Uredba o splošnih skupinskih 
izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 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. Pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah 

V skladu s Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 
težavah se lahko izvedejo nujni ukrepi za prestrukturiranje, tudi v fazi reševanja 
posameznih podjetij v težavah.  Države članice lahko izberejo preprostejši postopek za odobritev 
pomoči za reševanje, če znesek pomoči ne presega rezultata standardne formule in v vsakem 
primeru 10 milijonov EUR.  
Te smernice se uporabljajo za podjetja v vseh sektorjih, razen podjetij, ki delujejo v sektorju 
premoga ali jekla, ne glede na katera koli posebna pravila za podjetja v težavah v zadevnem 
sektorju.  
 
Pojmi:  
Podjetje v težavah je podjetje, ki je nezmožno, bodisi z lastnimi viri bodisi s sredstvi, ki jih 
lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki bi brez zunanjega 
posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj 
podjetja. 

Pomoč za reševanje je začasna in povratna pomoč. Njen namen je omogočiti, da podjetje v 
težavah ostane pri življenju v obdobju, ki je potrebno za izdelavo načrta za prestrukturiranje ali 
likvidacijo, in/ali v obdobju, ki ga Komisija ali pristojni nacionalni organi potrebujejo, da 
sprejmejo odločitev v zvezi s tem načrtom. 

Pomoč za prestrukturiranje temelji na izvedljivem, skladnem in daljnosežnem načrtu za obnovo 
dolgoročne sposobnosti preživetja podjetja. 

 

 

Pomoč za prestrukturiranje se lahko dodeli samo, če so izpolnjena naslednja merila: 

• program za prestrukturiranje/obnovo, da se podjetju v razumnem obdobju povrne 
sposobnost preživetja, se predloži Komisiji, 

• izravnalni ukrepi se sprejmejo za preprečitev nedovoljenega izkrivljanja konkurence (npr. 
primerno zmanjšanje zmogljivosti). Ta pogoj pa se običajno ne bo uporabljal za mala 

Pomoč za reševanje mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• pomoč je povratna likvidnostna pomoč v obliki poroštev za posojilo ali posojil z 
običajnimi tržnimi obrestnimi merami,  

• pomoč je omejena na znesek, ki je potreben za nadaljnje delovanje podjetja, 
• pomoč je omejena na obdobje, ki je potrebno za izdelavo načrta za obnovo (največ 6 

mesecev), 
• pomoč mora biti utemeljena s socialnimi težavami in ne sme imeti škodljivih učinkov 

na gospodarski položaj panoge v drugih državah članicah, 
• pomoč mora biti pri priglasitvi opremljena z zagotovilom države članice, da bo ta 

najpozneje v šestih mesecih po odobritvi pomoči Komisiji predložila načrt za 
prestrukturiranje ali likvidacijo ali dokazilo, da je bilo posojilo v celoti povrnjeno ali da 
je poroštvo prenehalo, 

• pomoč mora biti enkratna (načelo o enkratni pomoči („enkrat in zadnjič“)). 
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podjetja, ker se lahko domneva, da ad hoc pomoč za mala podjetja običajno ne izkrivlja 
konkurence v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnim interesom,  

• pomoč je omejena na najnižji znesek, ki je potreben za izvajanje ukrepov za 
prestrukturiranje. Upravičenci morajo prispevati pomemben lasten delež, v katerem ne 
sme biti všteta nobena pomoč. Za mala podjetja mora prispevek podjetja znašati vsaj 25 % 
stroškov prestrukturiranja, za srednja podjetja pa 40 %. V izjemnih okoliščinah in v 
primerih posebnih težav lahko Komisija sprejme nižji prispevek,   

• podjetje mora v celoti izvajati načrt za prestrukturiranje in upoštevati vse spremljajoče 
pogoje, 

• pomoč za prestrukturiranje se lahko dodeli samo enkrat (načelo „enkrat in zadnjič“), 
• potrebno je strogo spremljanje in letno poročanje. 

 
Za MSP in družbe v regijah, ki prejemajo pomoč: merila za zmanjšanje zmogljivosti/lastno 
prispevanje se lahko uporabljajo z večjo stopnjo prilagodljivosti. 

 
Dodatne informacije: 
– „Smernice Komisije o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah“ 
(UL C 244, 1.10.2004, str. 2):  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML
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4. ZAČASNI UKREPI DRŽAVNIH POMOČI V PODPORO DOSTOPU DO 
FINANCIRANJA OB TRENUTNI FINANČNI IN GOSPODARSKI KRIZI 

 
Komisija je 17. decembra 2008 sprejela Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podporo 
dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi. Poleg tega so bile 
25. februarja 2009 uvedene nekatere tehnične prilagoditve. Ta okvir državam članicam zagotavlja 
dodatne možnosti na področju državnih pomoči za odpravo učinkov omejevanja kreditiranja na 
realno gospodarstvo. Uvaja številne začasne ukrepe, ki državam članicam omogočajo, da 
odpravijo izjemne težave podjetij, zlasti MSP, pri pridobivanju finančnih sredstev. 
Ti začasni ukrepi temeljijo na členu 87(3)(b) Pogodbe, v skladu s katerim lahko Komisija 
razglasi pomoč za združljivo s skupnim trgom, če je to potrebno „za odpravljanje resne motnje v 
gospodarstvu države članice“. Države članice morajo priglasiti sheme, ki vsebujejo te ukrepe, in 
po tem, ko je shema odobrena, lahko takoj brez priglasitve odobrijo individualno pomoč. 
 
Pogoji:  

• vsi ukrepi se uporabljajo samo za podjetja, ki 1. julija 2008 niso bila v težavah14; lahko 
se uporabljajo za podjetja, ki na ta dan niso bila v težavah, vendar so pozneje zašla v 
težave zaradi svetovne finančne in gospodarske krize, 

• ukrepi se lahko uporabljajo do 31. decembra 2010, 

• ti začasni ukrepi se ne smejo kumulirati s pomočjo de minimis za iste upravičene 
stroške. Vsota pomoči de minimis, prejete po 1. januarju 2008, se odšteje od vsote 
združljive pomoči, dodeljene za isti namen na podlagi tega okvira. Začasni ukrepi 
pomoči se lahko kumulirajo z drugimi združljivimi pomočmi ali drugimi oblikami 
financiranja Skupnosti pod pogojem, da je upoštevana največja intenzivnost pomoči, 
določena v zadevnih smernicah ali uredbah o skupinskih izjemah. 

 
Novi ukrepi in začasne spremembe obstoječih instrumentov 

 Pavšalni znesek pomoči do 500 000 EUR na podjetje za prihodnji dve leti 
(1.1.2008–31.12.2010), da bi podjetja razbremenili trenutnih težav: ta ukrep pomoči 
se uporablja samo za sheme pomoči. Podjetja v sektorju ribištva in primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov niso upravičena do te pomoči, pa tudi ne izvozne pomoči. Če je 
podjetje že prejelo pomoč de minimis, preden je ta začasni okvir začel veljati, vsota 
pomoči, prejete v okviru tega ukrepa, in prejete pomoči de minimis med 1. januarjem 
2008 in 31. decembrom 2010 ne sme preseči 500 000 EUR. 

 Državna poroštva za posojila v obliki znižanja premije, ki se plača:  MSP so lahko 
                                                 
14 Opredelitev podjetja v težavah je naslednja: 
– za velika podjetja glej točko 2.1 Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah, UL C 244, 1.10.2004, str. 2–17, 
– za MSP, glej člen 1(7) Uredbe 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 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), 
UL L 241, 9.8.2008. 
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upravičena do največ 25-odstotnega znižanja letne premije, ki se plača za nova poroštva 
v obdobju dveh let po dodelitvi poroštva. Poleg tega lahko ta podjetja uporabljajo 
premijo, določeno v Sporočilu, za nadaljnjih osem let.  Največji znesek posojila ne sme 
presegati skupne letne mase plač upravičenega podjetja. Poroštvo ne sme presegati 90 % 
posojila ter lahko krije posojila za naložbe in posojila za obratna sredstva. 

 Pomoč v obliki subvencionirane obrestne mere, ki se uporablja za vse vrste posojil: 
Komisija dovoljuje dodeljevanje javnih ali zasebnih posojil po obrestni meri, ki je 
najmanj enaka obrestni meri centralne banke za depozite čez noč, ter proti plačilu 
premije, ki je enaka razliki med povprečno enoletno medbančno obrestno mero in 
povprečno obrestno mero centralne banke za depozite čez noč v obdobju od 
1. januarja 2007 do 30. junija 2008, in premije za kreditno tveganje, ki ustreza profilu 
tveganja prejemnika, kot je določeno v Sporočilu Komisije o metodi določanja 
referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj. Ta metodologija se uporablja za vse 
pogodbe, sklenjene do 31. decembra 2010, in lahko zajema posojila vseh ročnosti. 
Znižane obrestne mere se lahko uporabljajo za plačila obresti pred 31. decembrom 2012. 

 Pomoč v obliki znižanja obrestne mere za posojila za naložbe v zvezi z izdelki, ki 
znatno izboljšujejo varstvo okolja: MSP so lahko upravičena do znižanja obrestne 
mere v višini 50 %. Subvencionirana obrestna mera se uporablja v obdobju največ dveh 
let po dodelitvi posojila. Pomoč se lahko dodeli za proizvodnjo izdelkov, ki se 
predčasno prilagajajo prihodnjim standardom Skupnosti za izdelke, ki povečujejo 
stopnjo varstva okolja in še ne veljajo, ali ki presegajo te standarde. 

 Začasno odstopanje od Smernic iz leta 2006 o rizičnem kapitalu:  
– povečanje tranše finančnih sredstev na ciljno MSP z 1,5 milijona EUR na 
2,5 milijona EUR, 
– zmanjšanje najnižje stopnje zasebne udeležbe s 50 % na 30 % (na območjih, ki 
prejemajo pomoč, in zunaj njih) 

 Poenostavitev zahtev iz sporočila o izvoznem kreditu, da se uporabi oprostitev, ki 
dovoljuje, da država krije netržna tveganja. 

 

Dodatne informacije: 
– Sporočilo Komisije – Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do 
financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi (sprejeto 17. decembra 2008): 

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

 

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

Najvišji zneski pomoči, ki se lahko dodelijo MSP v skladu s pravili o državnih pomočeh 

MP = mala podjetja, SP = srednja podjetja 
Pragovi so navedeni po podjetju in projektu, če ni drugače določeno. 

Smernice/okviri USSI 

Vrsta ukrepa pomoči 
Zgornje meje intenzivnosti / 

znesek pomoči v skladu z 
ustreznimi 

smernicami/okviri 

Najvišji dovoljeni 
znesek pomoči v 
skladu z USSI 

Zgornja meja intenzivnosti 
pomoči v skladu z USSI 

Pomoč de minimis znesek 200 000 EUR na podjetje v treh proračunskih letih ne pomeni pomoči 

Pomoč za rizični kapital različne oblike razpoložljivih 
pomoči (glej točko 2.3) 

1,5 mio. EUR na 
ciljno podjetje na 12 
mesecev 

se ne uporablja 

 
MP 

 
100 % 
 

70 % 
 

 45 % 

 
SP 

 
100 % 
 
60 % 
 
35 % 

 
MP 

 
100 % 
 

70 % 
 

 45 % 

 
SP 

 
100 % 
 
60 % 
 
35 % 

Pomoč za raziskave in 
razvoj 
 
Temeljne raziskave 
 
Industrijske raziskave 
 
Eksperimentalni razvoj 

+15 odstotnih točk (do 80 % 
skupnega zneska) v primeru 
sodelovanja ali širjenja 
rezultatov 

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

 
 
2x, če je EUREKA15 
 

+15 odstotnih točk (do 80 % 
skupnega zneska) v primeru 
sodelovanja ali širjenja rezultatov

Pomoč za študije 
tehnične izvedljivosti  
 

Temeljne raziskave 
 
Industrijske raziskave 
 
Eksperimentalni razvoj 
 

 
 
 
 
 
75 % za študije industrijskih 
raziskav  
 
50 % za študije 
eksperimentalnega razvoja 

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

2x, če je EUREKA 

  
 
 
 
 
75 % za študije industrijskih 
raziskav  
 
50 % za študije 
eksperimentalnega razvoja 

Pomoč za stroške pravic 
industrijske lastnine  
 

Temeljne raziskave 
 
Industrijske raziskave 
 
Eksperimentalni razvoj 

 
 
 
100 % 
 
 

50 % 
 
 

25 % 

  5 mio. EUR 

 
 
 
100 % 
 
 

50 % 
 
 

25 % 

                                                 
15 Eureka je vseevropsko omrežje za tržno usmerjene industrijske raziskave in razvoj. 
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Smernice/okviri USSI 

Vrsta ukrepa pomoči 
Zgornje meje intenzivnosti / 

znesek pomoči v skladu z 
ustreznimi 

smernicami/okviri 

Najvišji dovoljeni 
znesek pomoči v 
skladu z USSI 

Zgornja meja intenzivnosti 
pomoči v skladu z USSI 

Pomoč za posojanje 
visokokvalificiranega 
osebja 

50 % na podjetje, za tri leta, na 
izposojeno osebo 

se ne uporablja 50 % na podjetje, za tri leta, na 
izposojeno osebo 

Pomoč za raziskave in 
razvoj v kmetijskem in 
ribiškem sektorju 

100 % pod posebnimi pogoji se ne uporablja 100 % pod posebnimi pogoji 

Pomoč za mlada 
inovativna podjetja 
(samo MP) 

1 mio. EUR 
  

1,25 mio. EUR v regijah iz člena 
87(3)(c) 
 

1,5 mio. EUR v regijah iz člena 
87(3)(a) 

1 mio. EUR 
  

1,25 mio. EUR v 
regijah iz člena 
87(3)(c) 
 

1,5 mio. EUR v 
regijah iz člena 
87(3)(a) 

se ne uporablja 

Pomoč za svetovalne in 
podporne storitve za 
inovacije   

100 %, če ima ponudnik storitev 
korist od nacionalne ali evropske 
certifikacije  
75 % v drugih primerih  
 

največ 200 000 EUR na podjetje 
v treh letih 

200 000 EUR na 
podjetje v treh letih 

100 %, če ima ponudnik storitev 
korist od nacionalne ali evropske 
certifikacije  
75 % v drugih primerih 

Pomoč za procesne in 
organizacijske inovacije 
v storitvah 

 
MP: 35 %  
SP: 25 % 
 

ni zajeto 

 

MP: 35 % 
SP: 25 % 

Pomoč za inovativne 
skupine 
 

Pomoč za naložbe 
 
 
 
Pomoč za tekoče 
poslovanje 

 
 100 % z linearnim zmanjšanjem 
do 0 v petih letih ALI 

  50 % za pet let 

ni zajeto 

Pomoč za naložbe, ki 
omogoča preseganje 
standardov Skupnosti 
za varstvo okolja 
oziroma zvišanje ravni 
varstva okolja v 
odsotnosti standardov 
Skupnosti 

 
 
MP: 70 % 
SP: 60 % 
 
javni razpis: 100 % 
 
dodatek za ekološko 
inovativnost: +10 % 

 
 
7,5 mio. EUR  

 
 
MP: 55 %  
SP: 45 % 
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Smernice/okviri USSI 

Vrsta ukrepa pomoči 
Zgornje meje intenzivnosti / 

znesek pomoči v skladu z 
ustreznimi 

smernicami/okviri 

Najvišji dovoljeni 
znesek pomoči v 
skladu z USSI 

Zgornja meja intenzivnosti 
pomoči v skladu z USSI 

Pomoč za nakup 
prevoznih sredstev, ki 
presegajo standarde 
Skupnosti za varstvo 
okolja  

 
MP: 70 % 
SP: 60 % 
 
javni razpis: 100 % 
 
Dodatek za ekološko 
inovativnost: +10 % 

 
7,5 mio. EUR  

 
MP: 55 %  
SP: 45 % 
 

Pomoč za predčasno 
prilagajanje na 
prihodnje okoljske 
standarde  
 

več kot 3 leta vnaprej:  
MP: 25 % 
SP: 20 % 
 
1–3 leta vnaprej:  
MP: 20 % 
SP: 15 % 

 
7,5 mio. EUR 

Več kot 3 leta vnaprej: 
MP: 15 %  
SP: 10 %  
 
1–3 leta vnaprej:  
MP: 10 %  

Pomoč za okoljske 
študije  

MP: 70 %  
SP: 60 % 

se ne uporablja MP: 70 %  
SP: 60 % 

 
 
 
MP: 80 % 
SP: 70 % 
 

javni razpis: 100 % 

 
 
 
7,5 mio. EUR  

izračun upravičenih stroškov: 
1. dodatni neto stroški naložbe: 
MP: 80 % 
SP: 70 %  
2. dodatni bruto stroški naložbe: 
MP: 40 % 
SP: 30 % 

Pomoč za naložbe v 
ukrepe varčevanja z 
energijo  
 

 
Pomoč za naložbe 
 
 
 
 
Pomoč za tekoče 
poslovanje 

  
 100 % z linearnim zmanjšanjem 
do 0 v petih letih ALI 

  50 % za pet let 
ni zajeto 

Pomoč za energetsko 
učinkovito daljinsko 
ogrevanje, ki uporablja 
klasično energijo 

  
MP: 70 % 
SP: 60 % 
 

javni razpis: 100 % 
ni zajeto 

Pomoč za naložbe v 
soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom  
 
Pomoč za naložbe 

 
 
MP: 80 % 
SP: 70 % 
 

javni razpis: 100 % 

 
 
7,5 mio. EUR  

 
 
MP: 65 % 
SP: 55 % 
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Smernice/okviri USSI 

Vrsta ukrepa pomoči 
Zgornje meje intenzivnosti / 

znesek pomoči v skladu z 
ustreznimi 

smernicami/okviri 

Najvišji dovoljeni 
znesek pomoči v 
skladu z USSI 

Zgornja meja intenzivnosti 
pomoči v skladu z USSI 

 
 
 
 
Pomoč za tekoče 
poslovanje 

  

3 možnosti: 
1. nadomestilo za razliko med 

proizvodnimi stroški in tržno 
ceno ALI 

2. uporaba tržnih mehanizmov 
(zeleni certifikati, javni 
razpisi) 

100 % z linearnim zmanjšanjem 
do 0 v petih letih ALI 50 % za pet 
let 

ni zajeto 

 
 
 
MP: 80 % 
SP: 70 % 
 

javni razpis: 100 % 

 
 
 
7,5 mio. EUR  

 
 
 
MP: 65 % 
SP: 55 % 
 

Pomoč za naložbe za 
spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov 
energije  
 
Pomoč za naložbe 
 
 
 
 
Pomoč za tekoče 
poslovanje 

 

3 možnosti: 
3. nadomestilo za razliko med 

proizvodnimi stroški in tržno 
ceno ALI 

4. uporaba tržnih mehanizmov 
(zeleni certifikati, javni 
razpisi) 

5. 100 % z linearnim 
zmanjšanjem do 0 v petih letih 
ALI 50 % za pet let 

ni zajeto 

Okoljska pomoč v 
obliki znižanja davkov 
ali oprostitev 

veljajo posebni pogoji (glej 
poglavje 4 Smernic o okoljski 
pomoči) 

se ne uporablja samo davki na energijo v skladu  
z Direktivo 2003/96/ES: 
dovoljeno, če se plačuje vsaj 
najnižja davčna stopnja 
Skupnosti, največ deset let 

Pomoč za ravnanje 
z odpadki 

MP: 70 % 
SP: 60 % ni zajeto 

Pomoč za sanacijo 
onesnaženih območij 

 

100 %  ni zajeto 

Pomoč za preselitev 
podjetij 

MP: 70 % 
SP: 60 % ni zajeto 

Pomoč, vključena v 
sisteme trgovanja z 
dovoljenji 

veljajo posebni pogoji 
ni zajeto 
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Smernice/okviri USSI 

Vrsta ukrepa pomoči 
Zgornje meje intenzivnosti / 

znesek pomoči v skladu z 
ustreznimi 

smernicami/okviri 

Najvišji dovoljeni 
znesek pomoči v 
skladu z USSI 

Zgornja meja intenzivnosti 
pomoči v skladu z USSI 

Regionalna pomoč za 
naložbe (in pomoč za 
zaposlovanje)  
 

20 %–80 % zaradi upoštevanja 
ovir na posameznih območjih 

pomoč, nižja od 
75 % najvišje 

pomoči za naložbe z 
upravičenimi stroški 

100 mio. EUR 

intenzivnost regionalne pomoči v 
skladu z ustrezno karto 
regionalne pomoči 
 
MP: + 20 odstotnih točk; 
SP: +10 odstotnih točk (razen 
pomoči za velike naložbene 
projekte in pomoči v prometnem 
sektorju)16  
 

Regionalna pomoč za 
tekoče poslovanje 
 

veljajo posebni pogoji 
ni zajeto 

Pomoč za 
novoustanovljena mala 
podjetja (v regijah, ki 
prejemajo pomoč) 

regije iz člena 87(3)(a):  
 35 % v letih 1–3 
 25 % v letih 4–5 
najvišja skupna pomoč 2 mio. 
EUR 
 
regije iz člena 87(3)(c):  
25 % v letih 1–3 
15 % v letih 4–5 
najvišja skupna pomoč 1 mio. 
EUR 
 

v nekaterih primerih obstaja 
5-odstotna dopolnitev 
upravičenih stroškov 

 2 mio. EUR v regiji 
iz člena 87(3)(a)  
 
 1 mio. EUR v regiji 
iz člena 87(3)(c)  
 

 letni zneski na 
podjetje – največ 
33 % zgornjih 
zneskov pomoči  

regije iz člena 87(3)(a):  
 35 % v letih 1–3 
 25 % v letih 4–5 
 
regije iz člena 87(3)(c):  
25 % v letih 1–3 
15 % v letih 4–5 
 

v nekaterih primerih obstaja 
5-odstotna dopolnitev 
upravičenih stroškov 

Pomoč MSP za naložbe 
in zaposlovanje  
 
 ni zajeto 

 
7,5 mio. EUR 
 
 
 

MP: 20 %  
SP: 10 %  
za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov: 
75 % v najbolj oddaljenih regijah 
65 % na manjših egejskih otokih  
50 % v regijah iz člena 87(3)(a) 
40 % v vseh drugih regijah 

                                                 
16 Za kmetijstvo se uporabljajo drugačne intenzivnosti. 
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Smernice/okviri USSI 

Vrsta ukrepa pomoči 
Zgornje meje intenzivnosti / 

znesek pomoči v skladu z 
ustreznimi 

smernicami/okviri 

Najvišji dovoljeni 
znesek pomoči v 
skladu z USSI 

Zgornja meja intenzivnosti 
pomoči v skladu z USSI 

Pomoč za usposabljanje 

ni zajeto 

 
2 mio. EUR na 
projekt 
usposabljanja 

posebno usposabljanje: 
MP: 45 % 
SP: 35 % 
 

splošno usposabljanje: 
MP: 80 % 
SP: 70 % 
 
+ 10 odsotnih točk za invalide / 
prikrajšane delavce (skupaj 
največ 80 %) 
  
100 % za pomorski promet 

Pomoč za nova mala 
podjetja, ki so jih 
ustanovile podjetnice  

ni zajeto 
1 mio. EUR 
(največ 33 % od 
tega na leto) 

15 % prvih pet let 
 

Pomoč za svetovalne 
storitve ni zajeto 2 mio. EUR  50 % 

Pomoč za udeležbo 
MSP na sejmih  ni zajeto 2 mio. EUR  50 % 

Pomoč za zaposlovanje 
prikrajšanih delavcev v 
obliki subvencij plače  ni zajeto 

5 mio. EUR  prikrajšani delavci: 
50 % v prvih 12 mesecih 
 

resno prikrajšani delavci: 
50 % v prvih 24 mesecih 

Pomoč za zaposlovanje 
invalidov v obliki 
subvencij plače  

ni zajeto 10 mio. EUR  75 % 

Pomoč za nadomestilo 
dodatnih stroškov 
zaradi zaposlovanja 
invalidov 

ni zajeto 10 mio. EUR  100 % 

Pomoč za reševanje in 
prestrukturiranje 
podjetij v težavah 

veljajo posebni pogoji 
ni zajeto 
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PRILOGA II 

Opredelitev MSP 
Člen 1 

Podjetje 

Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno 
pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z 
obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo. 

Člen 2 

Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja 

1.  Kategorijo mikro-, malih in srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: MSP) sestavljajo podjetja, 
ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

2.  V kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima 
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. 

3.  V kategoriji MSP se mikropodjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima 
letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR. 

Člen 3 

Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov 

1.  „Neodvisno podjetje“ je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja v 
smislu odstavka 2 ali povezanega podjetja v smislu odstavka 3. 

2.  „Partnerska podjetja“ so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo opredelitve povezanih podjetij v smislu 
odstavka 3 in med katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje (podjetje višje v lastniški verigi) 
ima samo ali skupaj z enim ali več povezanimi podjetji v smislu odstavka 3, v lasti 25 % ali več 
kapitala ali glasovalnih pravic drugega podjetja (podjetje nižje v lastniški verigi). 

 Vendar se podjetje lahko obravnava kot neodvisno, torej takšno, ki nima partnerskih podjetij, tudi 
če 25 % prag dosežejo ali presežejo naslednji investitorji, če ti investitorji posamezno ali skupaj 
niso povezani z zadevnim podjetjem v smislu odstavka 3: 

(a) javne investicijske družbe, družbe za tvegani kapital, posamezniki ali skupine 
posameznikov, ki redno vlagajo lastniški kapital v podjetja, ki ne kotirajo na borzi 
(poslovni angeli), če je skupno vlaganje teh poslovnih angelov v isto podjetje manjše od 
1 250 000 EUR; 

(b) univerze ali neprofitni raziskovalni centri; 

(c) institucionalni investitorji, vključno z regionalnimi razvojnimi skladi; 

(d) avtonomni lokalni organi z letnim proračunom manj kot 10 milijonov EUR in z manj kot 
5 000 prebivalci. 

3. „Povezana podjetja“ so podjetja, med katerimi obstaja eno naslednjih razmerij: 

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju; 
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(b) podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljavskega ali  
nadzornega organa v drugem podjetju; 

(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe, 
podpisane s tem podjetjem, ali določbe v statutu tega podjetja; 

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi sporazuma z drugimi 
delničarji ali družbeniki tega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov v tem podjetju. 

Domneva, da v podjetju ni prevladujočega vpliva, obstaja, če se investitorji iz drugega pododstavka 
odstavka 2 ne vključujejo, neposredno ali posredno, v upravljanje zadevnega podjetja, ne glede na 
svoje pravice kot delničarji podjetja. 

Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo z enim ali več povezanimi podjetji katero koli 
razmerje, opisano v prvem pododstavku, ali vsi investitorji iz odstavka 2. 

Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, ki so med seboj povezana preko fizične osebe ali 
skupine fizičnih oseb, ki skupno delujejo, če opravljajo svojo dejavnost ali del svoje dejavnosti na 
istih upoštevnih trgih ali na sosednih trgih. 

„Sosedni trg“ je trg za izdelek ali storitev, ki je na vertikalni razdelitvi trgov neposredno nad ali pod 
ustreznim trgom. 

4. Podjetje se ne obravnava kot MSP, če ima en ali več javnih organov neposredno ali posredno, 
skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic, razen v 
primerih iz drugega pododstavka odstavka 2. 

5. Podjetje lahko poda uradno izjavo o svojem statusu neodvisnega podjetja, partnerskega podjetja 
ali povezanega podjetja, vključno s podatki o najvišjih vrednostih iz člena 2. To lahko izjavi tudi, 
če je kapital razpršen tako, da ni mogoče natančno določiti, v čigavi lasti je, v tem primeru lahko 
podjetje v dobri veri izjavi, da lahko upravičeno domneva, da eno podjetje ali več medsebojno 
povezanih podjetij skupaj nima v lasti 25 % kapitala ali več kot 25 % kapitala. Take izjave se 
podajo, ne da bi to vplivalo na preverjanja in preiskave v skladu z državnimi pravili in pravili 
Skupnosti. 

Člen 4 

Podatki za določanje števila zaposlenih ter finančni zneski in referenčna obdobja 

1. Podatki glede števila zaposlenih in finančnih zneskov so podatki, ki se navezujejo na zadnje 
potrjeno računovodsko obdobje in se izračunajo na letni osnovi. Podatki se upoštevajo od datuma 
zaključka poslovnih knjig. Višina prometa se izračuna brez davka na dodano vrednost (DDV) in 
drugih posrednih davkov. 

2.  Če podjetje na dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo leto preseglo zaposlitveni 
prag ali najvišje finančne vrednosti iz člena 2 ali da je padlo pod ta prag ali te vrednosti, izgubi ali 
pridobi status srednjega, malega ali mikropodjetja samo, če se to ponovi v dveh zaporednih 
računovodskih obdobjih. 

3.  V primeru novoustanovljenih podjetij, katerih zaključni računi še niso bili potrjeni, se podatki za 
uporabo izpeljejo iz ocene, opravljene v dobri veri med finančnim letom. 

Člen 5 

Število zaposlenih 
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Število zaposlenih ustreza številu letnih delovnih enot (LDE), tj. številu zaposlenih za polni delovni 
čas, ki so delali v zadevnem podjetju ali v imenu tega podjetja celo obravnavano leto. Delo oseb, ki 
niso delale celo leto, delo honorarno zaposlenih ne glede na trajanje dela ter delo sezonskih delavcev 
se upošteva kot del LDE. Osebje podjetja sestavljajo: 

(a) delojemalci; 

(b) osebe, ki opravljajo delo za podrejeno podjetje in se po državni zakonodaji obravnavajo kot 
zaposleni; 

(c) lastniki – upravljavci; 

(d) partnerji, ki se redno vključujejo v dejavnost podjetja in imajo koristi od finančnih prednosti 
podjetja. 

Vajenci ali študentje, vključeni v poklicno usposabljanje na podlagi vajeniške pogodbe ali pogodbe o 
poklicnem usposabljanju niso del osebja. Trajanje materinskega ali starševskega dopusta ni všteto. 

Člen 6 

Določitev podatkov o podjetju 

1. Za neodvisna podjetja se podatki, tudi o številu zaposlenih, določajo izključno na podlagi 
računovodskih izkazov tega podjetja. 

2.  Za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, se podatki, tudi glede števila 
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja oziroma na 
podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, 
v katerega je podjetje vključeno s konsolidacijo, če ti obstajajo. 

Podatkom iz prvega pododstavka je treba prišteti podatke za vsako partnersko podjetje zadevnega 
podjetja, ki se z vidika lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim podjetjem. Vsota 
podatkov za skupino je sorazmerna z deležem kapitala ali glasovalnih pravic (kar je večje). Za 
navzkrižna lastništva velja višji odstotek. 

Podatkom iz prvega in drugega pododstavka je treba prišteti 100 % podatkov za vsako podjetje, 
ki je neposredno ali posredno povezano z zadevnim podjetjem, če podatki niso bili že vključeni v 
zaključne račune s konsolidacijo. 

3. Podatki o partnerskih podjetjih zadevnega podjetja za uporabo odstavka 2 izhajajo iz njihovih 
zaključnih računov in drugih podatkov v konsolidirani obliki, če ti obstajajo. Tem se prišteje 
100 % podatkov za vsa podjetja, ki so povezana s temi partnerskimi podjetji, razen če njihovi 
podatki niso bili že vključeni s konsolidacijo. 

Podatki o podjetjih, povezanih z zadevnim podjetjem, izhajajo za uporabo istega odstavka 2 iz 
njihovih zaključnih računov in drugih podatkov v konsolidirani obliki, če ti obstajajo. Tem 
podatkom se sorazmerno prištejejo podatki vsakega morebitnega partnerskega podjetja tega 
povezanega podjetja, ki se z vidika lastniške verige nahaja neposredno nad ali pod zadevnim 
podjetjem, razen če niso bili ti podatki že vključeni v konsolidirane zaključne račune v odstotku, 
ki je najmanj sorazmeren z odstotkom, ugotovljenim na podlagi drugega pododstavka odstavka 2. 

4.  Če v konsolidiranih zaključnih računih ni podatkov o osebju zadevnega podjetja, se število 
zaposlenih izračuna s sorazmerno vsoto podatkov za partnerska podjetja ter s prištevanjem 
podatkov podjetij, s katerimi je zadevno podjetje povezano. 
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