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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. …/..
XXX
kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant
Sutarties 107 ir 108 straipsnius
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 108 straipsnio 4 dalį,
atsižvelgdama į 1998 m gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98 dėl Europos
bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės
pagalbos rūšims1, ypač į jo 1 straipsnio a ir b punktus,
[paskelbusi šio reglamento projektą [OL numeris],]
[pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,]
kadangi:
(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 107 straipsnio 1 dalies
kriterijus atitinkantis valstybės finansavimas yra valstybės pagalba, apie kurią turi būti
pranešta Komisijai pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį. Tačiau pagal Sutarties 109
straipsnį Taryba gali nustatyti pagalbos kategorijas, kurioms šis reikalavimas pranešti
netaikomas. Pagal Sutarties 108 straipsnio 4 dalį Komisija gali priimti reglamentus,
susijusius su šiomis valstybės pagalbos kategorijomis. Reglamentu (EB) Nr. 994/98
Taryba nusprendė pagal Sutarties 109 straipsnį, kad toliau nurodytų kategorijų
pagalbai gali būti netaikomas reikalavimas pranešti: pagalbai mažosioms ir vidutinėms
įmonėms (MVĮ), pagalbai moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, pagalbai
aplinkos apsaugai, pagalbai užimtumui ir mokymui ir pagalbai, kuri atitinka kiekvienai
valstybei narei Komisijos patvirtintą regioninės pagalbos žemėlapį. Tuo remdamasi,
Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą
suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrąjį
bendrosios išimties reglamentą)2, taikomą iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

(2)

Komunikatu dėl ES valstybės pagalbos modernizavimo3 Komisija pradėjo platesnio
masto valstybės pagalbos taisyklių peržiūrą. Pagrindiniai modernizavimo tikslai: i)
skatinti tvarų, pažangų ir integracinį ekonomikos augimą konkurencingoje vidaus
rinkoje ir kartu prisidėti prie valstybių narių pastangų užtikrinti veiksmingesnį viešųjų
finansų panaudojimą; ii) Komisijai atliekant ex ante valstybės pagalbos priemonių
nagrinėjimą, daugiausia dėmesio skirti didžiausią poveikį vidaus rinkai darančioms
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OL L 142, 1998 5 14, p. 1.
OL L 214, 2008 8 9, p. 3.
Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui ir Regionų komitetui „ES valstybės pagalbos modernizavimas“, 2012 5 8, COM(2012) 209
final.
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byloms, kartu stiprinant valstybių narių bendradarbiavimą valstybės pagalbos teisės
vykdymo srityje; ir iii) supaprastinti taisykles ir sudaryti sąlygas, kad sprendimai,
grindžiami aiškiu ekonominiu pagrindu, bendru požiūriu ir aiškiais įsipareigojimais,
būtų greičiau priimami, geriau pagrįsti turima informacija ir tvirtesni;

LT

(3)

šiuo reglamentu leidžiama geriau nustatyti vykdymo užtikrinimo veiklos prioritetus ir
užtikrinti platesnio masto supaprastinimą ir jį turėtų papildyti didesnis skaidrumas,
veiksmingas valstybės pagalbos taisyklių laikymosi vertinimas bei kontrolė
nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kartu išlaikant proporcingumą ir Komisijos bei
valstybių narių institucines kompetencijas;

(4)

Komisijos patirtis, įgyta taikant Reglamentą Nr. 800/2008, leido, viena vertus, geriau
apibrėžti sąlygas, kuriomis tam tikrų kategorijų pagalba gali būti laikoma suderinama
su vidaus rinka, ir išplėsti bendrosios išimties taikymo sritį ir, kita vertus, patvirtino
būtinybę padidinti skaidrumą, pagerinti kontrolę ir sudaryti sąlygas tinkamai vertinti
dideles schemas, atsižvelgiant į jų poveikį konkurencijai vidaus rinkoje;

(5)

bendrąsias šio reglamento taikymo sąlygas galima apibrėžti remiantis bendrais
principais, kuriais užtikrinama, kad pagalba atitiktų bendros svarbos tikslą, kad ja būtų
sprendžiamos aiškiai nustatytos rinkos nepakankamumo ar sanglaudos problemos, kad
ji turėtų aiškų skatinamąjį poveikį, būtų tinkama ir proporcinga, būtų teikiama visiškai
skaidriai ir jai būtų taikomos kontrolės priemonės bei reguliarus vertinimas, kad ji
neiškraipytų konkurencijos ir prekybos daugiau, nei gali būti priimtina bendros
svarbos požiūriu;

(6)

Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga pranešti neturėtų būti taikoma bet
kokiai pagalbai, kuri tenkina visas tiek bendrąsias, tiek specialias atitinkamų
kategorijų pagalbai taikomas šio reglamento sąlygas;

(7)

valstybės pagalbai pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, kuriai netaikomas šis
reglamentas, toliau taikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3
dalį. Šis reglamentas nedaro poveikio valstybių narių galimybėms pranešti apie
pagalbą, kurios tikslai atitinka į šį reglamentą įtrauktus tikslus;

(8)

atsižvelgiant į didelių schemų galimybę iškraipyti konkurenciją, šis reglamentas
neturėtų būti taikomas schemoms, kurių numatytos ar faktinės metinės išlaidos viršija
pagal nacionalinį BVP apskaičiuotą ribą ir absoliučią vertę, visų pirma siekiant
užtikrinti, kad tokios schemos būtų reguliariai vertinamos;

(9)

šis reglamentas neturėtų būti taikomas pagalbai, kuria vietiniams gaminiams
sudaromos geresnės sąlygos nei importuotiesiems, arba pagalbai su eksportu susijusiai
veiklai. Visų pirma jis neturėtų būti taikomas pagalbai, kuria finansuojamas platinimo
tinklo kitose šalyse kūrimas ir veikla. Dalyvavimo prekybos mugėse arba studijų ar
konsultavimo paslaugų, kurių reikia pateikiant naują arba esamą produktą į naują
rinką, išlaidoms kompensuoti skirta pagalba paprastai neturėtų būti laikoma pagalba su
eksportu susijusiai veiklai;

(10)

iš esmės šis reglamentas turėtų būti taikomas daugumoje ekonomikos sektorių. Tačiau
jo taikymo sritį kai kuriuose sektoriuose reikia apriboti atsižvelgiant į taikomas
specialiąsias taisykles. Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje šis reglamentas turėtų
būti taikomas tik pagalbai mokymui, pagalbai MVĮ gauti finansavimą, pagalbai
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbai MVĮ, pagalbai
palankių sąlygų neturintiems ir neįgaliems darbuotojams. Kiek tai susiję su pirmine
žemės ūkio produktų gamyba, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik regioninei
veiklos pagalbai (papildomoms išlaidoms atokiausiame regione, išskyrus transporto
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išlaidas, kompensuoti), pagalbai moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai,
inovacijų pagalbai MVĮ, pagalbai aplinkos apsaugai ir pagalbai palankių sąlygų
neturintiems bei neįgaliems darbuotojams tais atvejais, kai šių kategorijų pagalbai
netaikomas Komisijos reglamentas .... [kuriuo pakeičiamas 2006 m. gruodžio 15 d.
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo
valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio
produktų gamyba];
(11)

išskyrus pagalbą mokymui, kurios specialiosios nuostatos nustatytos Komisijos
reglamente [žemės ūkio srities bendrosios išimties reglamente], šis reglamentas turėtų
būti taikomas žemės ūkio produktų perdirbimui ir prekybai jais, jeigu laikomasi tam
tikrų sąlygų. Šiame reglamente nei veikla ūkyje, kurios reikia ruošiant produktą
pirmam pardavimui, nei pirminės produkcijos gamintojo produkcijos pirmas
pardavimas perpardavėjams arba perdirbėjams, nei bet kokia produkto paruošimo
tokiam pirmam pardavimui veikla neturėtų būti laikoma perdirbimu ar prekyba.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nustatė, kad kai Sąjunga teisės aktais įteisino
bendrą atitinkamo žemės ūkio sektoriaus rinkos organizavimą, valstybės narės buvo
įpareigotos nesiimti jokių priemonių, galinčių jam pakenkti arba nuo jo nukrypti.
Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas nei pagalbai, kurios dydis nustatomas
pagal rinkoje įsigytų arba rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį, nei pagalbai, kuri
susieta su pareiga ja dalintis su pirminės produkcijos gamintojais;

(12)

atsižvelgiant į 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimą dėl valstybės pagalbos
nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti4, šis reglamentas neturėtų būti
taikomas pagalbai, kuria palengvinamas nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymas
pagal 2010 m. gruodžio 10 d. sprendimą. Neskaitant tokios rūšies pagalbos, šis
reglamentas taikomas anglių sektoriui, išskyrus regioninę pagalbą;

(13)

Komisija privalo užtikrinti, kad leista pagalba nekeistų prekybos sąlygų taip, jog tai
prieštarautų visuotinės svarbos principui. Todėl į šio reglamento taikymo sritį neturėtų
būti įtraukta pagalba, suteikta pagalbos gavėjui, kuriam išduotas vykdomasis raštas
sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama
neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

(14)

pagalbai sunkumų patiriančioms įmonėms šis reglamentas neturėtų būti taikomas,
kadangi tokia pagalba turėtų būti vertinama pagal Gaires dėl valstybės pagalbos
sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti5, kad būtų išvengta, jog
jos bus apeitos. Siekiant suteikti teisinio tikrumo, tikslinga nustatyti aiškius kriterijus,
pagal kuriuos nereikia vertinti visų įmonės padėties ypatybių, kad būtų nustatyta, ar
taikant šį reglamentą įmonė laikoma patiriančia sunkumų;

(15)

valstybės pagalbos teisės vykdymo užtikrinimas labai priklauso nuo valstybių narių
bendradarbiavimo. Todėl valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų priemonių
užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, įskaitant individualios pagalbos,
suteiktos pagal schemas, kurioms taikoma bendroji išimtis, atitiktį;

(16)

dėl padidėjusios konkurencijos iškraipymo rizikos dideles pagalbos sumas, skirtas arba
individualiai, arba bendrai, Komisija turėtų vertinti gavusi pranešimą apie jas. Todėl
reikėtų nustatyti kiekvienos kategorijos pagalbos, kuriai taikomas šis reglamentas,
ribas, atsižvelgiant į atitinkamos pagalbos kategoriją ir jos tikėtiną poveikį

4

OL L 336, 2010 12 21, p. 24.
OL C 244, 2004 10 1, p. 2, taikymas pratęstas Komisijos komunikatu dėl 2004 m. spalio 1 d. Bendrijos
gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti taikymo
pratęsimo, OL C 296, 2012 10 2, p. 3.
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konkurencijai. Apie bet kokią pagalbą, suteiktą viršijant tas ribas, tebereikia pranešti
pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį;
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(17)

siekiant užtikrinti skaidrumą, vienodas sąlygas ir veiksmingą kontrolę, šis reglamentas
turėtų būti taikomas tik pagalbai, kurios bendrąjį subsidijos ekvivalentą įmanoma
tiksliai apskaičiuoti ex ante be rizikos vertinimo (skaidriai pagalbai). Šiuo reglamentu
turėtų būti apibrėžtos sąlygos, kuriomis tam tikros konkrečios pagalbos priemonės,
pavyzdžiui, paskolos, garantijos, fiskalinės priemonės, rizikos finansų priemonės ir,
visų pirma, grąžintini avansai, gali būti laikomos skaidriomis. Pagalba, kurią sudaro
garantijos turėtų būti laikoma skaidria, jeigu bendrasis subsidijos ekvivalentas
apskaičiuotas remiantis saugumo garanto („saugaus uosto“) priemokomis, kurios
nustatytos atitinkamos rūšies įmonėms. Pavyzdžiui, Komisijos pranešime dėl Sutarties
107 ir 108 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai6 nurodytos
mažosioms ir vidutinėms įmonėms taikomos metinių priemokų ribos, kurias viršijus
valstybės garantija būtų laikoma pagalba;

(18)

siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų būtina ir skatintų toliau plėtoti veiklą ar projektus,
šis reglamentas neturėtų būti taikomas pagalbai veiklai, kurią pagalbos gavėjas
vykdytų vien rinkos sąlygomis. Reikalavimas pranešti apie pagalbą pagal šį
reglamentą neturėtų būti taikomas tik tuo atveju, jeigu su remiamu projektu ar veikla
susiję darbai buvo pradėti po to, kai pagalbos gavėjas pateikė rašytinę paraišką gauti
pagalbą;

(19)

PAPILDOMA GALIMYBĖ DĖL SKATINAMOJO POVEIKIO DIDELIŲ ĮMONIŲ
ATVEJU. teikdamos bet kokią pagalbą, kuriai taikomas šis reglamentas, gavėjui,
kuris yra didelė įmonė, valstybės narės, be MVĮ taikomų sąlygų, taip pat turėtų
įsitikinti, kad pagalbos gavėjas vidiniame dokumente išanalizavo savo pajėgumą
įgyvendinti remiamą projektą ar veiklą tuo atveju, jeigu jam bus suteikta pagalba, ir
tuo atveju, jei tokia pagalba nebus suteikta. Valstybė narė turėtų patikrinti, ar
minėtame vidiniame dokumente patvirtinama, kad iš esmės padidėja projekto ir (arba)
veiklos apimtis arba mastas, kad iš esmės padidėja bendra suma, kurią pagalbos
gavėjas išleidžia subsidijuojam projektui arba veiklai, arba kad iš esmės paspartėja
susijusio projekto ir (arba) veiklos užbaigimas. Regioninės pagalbos atveju
skatinamasis poveikis taip pat gali būti nustatytas remiantis tuo, kad investicinis
projektas nebūtų buvęs įgyvendintas atitinkamame remiamame regione, jeigu pagalba
nebūtų buvusi skirta;

(20)

didelėms įmonėms suteiktos ad hoc pagalbos skatinamąjį poveikį dažniausiai sunku
įvertinti, todėl tokiai pagalbai šis reglamentas neturėtų būti taikomas. Komisija pagal
pranešimus ir remdamasi galiojančiose gairėse, sistemose ar kitose Bendrijos
priemonėse nustatytais kriterijais patikrins, ar egzistuoja skatinamasis tokios pagalbos
poveikis. ALTERNATYVI GALIMYBĖ DĖL AD HOC PAGALBOS DIDELĖMS
ĮMONĖMS Didelėms įmonėms suteikta ad hoc pagalba turėtų būti įtraukta į šio
reglamento taikymo sritį su sąlyga, kad valstybė narė iš anksto patikrino, ar pagalbos
gavėjo parengtais dokumentais patvirtinama, kad iš esmės padidėja projekto arba
veiklos apimtis, mastas arba suma;

(21)

automatinėms fiskalinėms schemoms toliau turėtų būti taikoma speciali skatinamojo
poveikio sąlyga, atsižvelgiant į tai, kad pagalba taikant tokias schemas yra teikiama
pagal kitokias nei kitų kategorijų pagalbai taikomas procedūras. Pagal tą specialią
sąlygą užtikrinama, kad minėtos schemos būtų patvirtintos prieš pradedant su remiamu
projektu ar veikla susijusius darbus. Tačiau ši sąlyga neturėtų būti taikoma fiskalinių

6

OL C 155, 2008 6 20, p. 10.
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teisių perėmimo schemoms, jeigu veiklai jau taikomos ankstesnės fiskalinės schemos.
Vertinant tokių schemų skatinamąjį poveikį, labai svarbus yra momentas, kada
fiskalinė priemonė pirmą kartą buvo nustatyta pirminėje schemoje, kurią paskui
pakeitė teisių perėmimo schema;
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(22)

kiek tai susiję su pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui darbo
užmokesčio subsidijų forma, pagalba neįgaliųjų užimtumo papildomoms išlaidoms
kompensuoti, pagalba MVĮ gauti finansavimą ir pagalba aplinkosaugos mokesčių
lengvatų forma, galima daryti prielaidą, kad skatinamasis poveikis egzistuoja, jeigu
tenkinamos šiame reglamente šių kategorijų pagalbai nustatytos specialiosios sąlygos;

(23)

siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų proporcinga ir neviršytų reikiamo dydžio,
didžiausios pagalbos sumos, kai tik įmanoma, turėtų būti išreiškiamos pagalbos
intensyvumu pagal nustatytas tinkamas finansuoti išlaidas. Kai didžiausio pagalbos
intensyvumo neįmanoma nustatyti, nes negalima nustatyti tinkamų finansuoti išlaidų,
arba siekiant nedidelėms sumoms numatyti paprastesnes priemones, turėtų būti
nustatytos didžiausios pagalbos sumos, išreikštos nominalia suma, kad būtų užtikrintas
pagalbos priemonių proporcingumas. Atsižvelgiant į Komisijos patirtį, turėtų būti
nustatytas tokio lygio pagalbos intensyvumas ar didžiausios pagalbos sumos, kad būtų
iki minimumo sumažinti konkurencijos iškraipymai remiamame sektoriuje ir kartu
tinkamai sprendžiama atitinkama rinkos nepakankamumo ar sanglaudos problema.
Regioninės investicinės pagalbos atveju pagalbos intensyvumas turi atitikti leistiną
pagalbos intensyvumą pagal regioninės pagalbos žemėlapius;

(24)

apskaičiuojant pagalbos intensyvumą, visi naudojami skaičiai turėtų būti imami prieš
bet kokį mokesčių ar kitų rinkliavų atskaitymą. Pagalba, išmokama keliomis dalimis,
turėtų būti diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu. Tinkamos finansuoti išlaidos
taip pat turėtų būti diskontuojamos iki jų vertės suteikimo metu. Diskontuojant ir
apskaičiuojant pagalbos sumą, kai pagalba teikiama ne dotacijos forma, turėtų būti
naudojama suteikiant pagalbą galiojusi orientacinė palūkanų norma, kaip nustatyta
Komisijos komunikate dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo
pakeitimo7. Tinkamos finansuoti išlaidos turėtų būti patvirtinamos aiškiais, tiksliais ir
atnaujintais patvirtinamaisiais dokumentais. Kai pagalba skiriama suteikiant mokesčių
lengvatas, pagalbos dalys diskontuojamos remiantis orientacinėmis palūkanų
normomis, taikytinomis įvairiu metu, kai įsigalioja mokesčių lengvatos. Turėtų būti
skatinama naudoti pagalbą grąžintinų avansų forma, kadangi tokių rizikos pasidalijimo
priemonių pobūdis leidžia sustiprinti skatinamąjį pagalbos poveikį. Todėl tikslinga
nustatyti, kad, kai pagalba teikiama grąžintinų avansų forma, šiame reglamente
nustatyti taikomi pagalbos intensyvumo dydžiai gali būti padidinti, išskyrus regioninės
pagalbos atveju (kadangi išimtis šios rūšies pagalbai gali būti taikoma tik jei pagalba
atitinka patvirtintus žemėlapius);

(25)

ateityje mokėtinų mokesčių lengvatų atveju taikytina orientacinė palūkanų norma ir
tiksli pagalbos dalių suma gali būti iš anksto nežinoma. Tokiu atveju valstybės narės,
neviršydamos taikomo pagalbos intensyvumo, turėtų iš anksto nustatyti diskontuotos
pagalbos vertės viršutinę ribą. Vėliau, sužinojus pagalbos dalies sumą tam tikrą
konkrečią dieną, diskontuoti galima remiantis tuo metu taikoma orientacine palūkanų
norma. Kiekvienos pagalbos dalies diskontuota vertė turėtų būti išskaičiuota iš
bendros didžiausios sumos (apribotos sumos);

(26)

siekiant nustatyti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų atskiro pranešimo ribų ir
didžiausio pagalbos intensyvumo, reikėtų atsižvelgti į bendrą remiamai veiklai ar
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projektui valstybės skiriamų valstybės pagalbos priemonių sumą, neatsižvelgiant į tai,
kaip parama yra finansuojama. Kadangi Komisija, leisdama naudoti Sąjungos fondus,
kuriuos pati centralizuotai valdo, bendrai vertina bendrą viešosios paramos sumą ir
užtikrina derėjimą su valstybės pagalbos taisyklėmis, nustatant, ar laikomasi
pranešimo ribų ir didžiausio pagalbos intensyvumo, nereikėtų atsižvelgti į Sąjungos
finansavimą, kurio tiesiogiai ar netiesiogiai valstybės narės nekontroliuoja ir kuris nėra
valstybės pagalba;

LT

(27)

be to, šiame reglamente turėtų būti įvardytos aplinkybės, kuriomis galima sumuoti
įvairių kategorijų pagalbą. Pagalba, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, gali
būti sumuojama su bet kokia kita suderinama pagalba, kuriai pagal šį reglamentą
taikoma išimtis arba kuri yra patvirtinta Komisijos, jeigu tos paramos priemonės yra
susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti.
Jeigu skirtingi pagalbos šaltiniai yra susiję su tomis pačiomis iš dalies ar visiškai
sutampančiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti, sumuoti
turėtų būti leidžiama iki didžiausio pagalbos intensyvumo ar pagalbos sumos, pagal šį
reglamentą taikomos tokiai pagalbai. Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos
specialiosios pagalbos priemonių, kurių tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir
kurių tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti, sumavimo, sumavimo su de
minimis pagalba ir sumavimo su pagalba neįgaliems darbuotojams taisyklės;

(28)

atsižvelgiant į tai, kad valstybės pagalba, kaip nustatyta Sutarties 107 straipsnio 1
dalyje, iš esmės yra draudžiama, svarbu, kad visos šalys turėtų galimybę patikrinti, ar
pagalba yra suteikta laikantis taikytinų taisyklių. Taigi, siekiant teisingai taikyti
Sutartyje nustatytas taisykles, labai svarbu užtikrinti valstybės pagalbos skaidrumą,
kuris leidžia užtikrinti geresnę atitikį, geresnę atskaitomybę, tarpusavio peržiūrą ir
galiausiai veiksmingesnes viešąsias išlaidas. Kad būtų užtikrintas skaidrumas, šiame
reglamente turėtų būti nustatytas reikalavimas kiekvienai valstybei narei sukurti
bendrą valstybės pagalbos svetainę. Ši svetainė turėtų veikti kaip atskira svetainė arba
joje turėtų būti sutelkiama kelių svetainių informacija (portalas). Toje svetainėje
valstybės narės turėtų skelbti informacijos apie kiekvieną pagalbos priemonę, kuriai
pagal šį reglamentą taikoma išimtis, santrauką standartizuota forma, visą kiekvienos
pagalbos priemonės tekstą ir informaciją apie individualios pagalbos skyrimą. Ši
pareiga turėtų būti sąlyga, pagal kurią užtikrinamas individualios pagalbos
suderinamumas su vidaus rinka. Komisijos svetainėje turėtų būti skelbiami saitai į visų
valstybių narių valstybės pagalbos svetaines. Pagal Reglamento (EB) Nr. 994/98 3
straipsnį informacijos apie kiekvieną pagalbos priemonę, kuriai pagal šį reglamentą
taikoma išimtis, santrauka turėtų būti skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje;

(29)

siekiant užtikrinti veiksmingą pagalbos priemonių kontrolę pagal Reglamentą (EB)
Nr. 994/98, tikslinga nustatyti valstybių narių ataskaitų apie pagalbos priemones,
kurioms pagal šį reglamentą pritaikyta išimtis, ir apie šio reglamento taikymą teikimo
reikalavimus. Kad Komisija galėtų geriau kontroliuoti suvestinį pagalbos poveikį,
valstybės narės turėtų pranešti apie tam tikrą pagalbos sumą viršijančią individualią
pagalbą. Be to, tikslinga nustatyti pagalbos, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis,
duomenų saugojimo valstybėse narėse taisykles, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr.
659/19998 15 straipsnyje nustatytą senaties terminą;

(30)

siekiant padidinti šio reglamento I skyriuje išdėstytų bendrųjų suderinamumo nuostatų,
taip pat II skyriuje išdėstytų nuostatų dėl procedūrinių reikalavimų veiksmingumą,
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turėtų būti numatyta galimybė Komisijai atšaukti bendrosios išimties taikymą
būsimoms pagalbos priemonėms, jeigu nesilaikoma šiuose skyriuose nustatytų
reikalavimų. Komisija gali atšaukti bendrosios išimties taikymą tik tam tikriems
pagalbos gavėjams skirtoms arba tam tikrų institucijų patvirtintoms priemonėms.
Nesilaikant I skyriuje nustatytų bendrųjų suderinamumo sąlygų suteiktai pagalbai šis
reglamentas netaikomas, todėl tokia pagalba yra neteisėta ir ją Komisija nagrinės pagal
Reglamente (EB) Nr. 659/1999 nustatytą atitinkamą procedūrą. Jeigu nesilaikoma II
skyriaus reikalavimų, bendrosios išimties taikymo būsimoms pagalbos priemonėms
atšaukimas nekeičia fakto, kad ankstesnėms priemonėms buvo taikoma bendroji
išimtis;

LT

(31)

siekiant panaikinti skirtumus, dėl kurių gali būti iškraipyta konkurencija, ir palengvinti
įvairių MVĮ skirtų Sąjungos ir nacionalinių iniciatyvų koordinavimą, taip pat siekiant
administracinio aiškumo ir teisinio tikrumo, šiame reglamente MVĮ apibrėžtis turėtų
būti pagrįsta apibrėžtimi, pateikta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje
2003/361/EB dėl mikro, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo9;

(32)

regionine pagalba šalinamos palankių sąlygų neturinčių regionų kliūtys ir kartu
remiama valstybių narių ir visos Sąjungos ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda.
Regioninės pagalbos paskirtis – skatinti tvarų nepalankiausias sąlygas turinčių
vietovių vystymąsi, remiant investicijas ir darbo vietų kūrimą. Sutarties 107 straipsnio
3 dalies a punkto sąlygas tenkinančiose vietovėse regioninė pagalba gali būti skirta
siekiant skatinti steigti naujas įmones, plėsti esamas įmones, įvairinti įmonės
produkciją arba iš esmės keisti esamos įmonės bendrą gamybos procesą. Atsižvelgiant
į tai, kad investuojant vietovėje, tenkinančioje Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c
punkto sąlygas, regioninės kliūtys dideles įmones paveikia mažiau nei MVĮ,
reikalavimas pranešti apie regioninę pagalbą didelėms įmonėms turėtų būti netaikomas
tik tais atvejais, kai pagalba skiriama pradinėms investicijoms, kuriomis šiose
vietovėse remiama nauja veikla (pagalbai plyno lauko investicijoms arba esamų
įmonių produkcijos įvairinimui, kai įmonė ima gaminti naujus produktus);

(33)

jeigu regioninės pagalbos schema skirta konkretiems ekonomikos sektoriams, schemos
tikslai ir tikėtinas poveikis gali būti sektoriniai, o ne horizontalieji. Todėl pagalbos
konkretiems sektoriams schemos negali būti atleistos nuo reikalavimo pranešti. Vis
dėlto Komisija, gavusi pranešimą, pagal taikomas gaires ar sistemas gali įvertinti šių
schemų galimą teigiamą poveikį. Visų pirma tai pasakytina apie regioninės pagalbos
schemas, taikomas ekonominei veiklai anglių sektoriuje, laivų statybos sektoriuje,
transporto sektoriuje ir oro uostų infrastruktūrai. Tačiau atsižvelgiant į konkrečias tam
tikrų sektorių, pavyzdžiui, plieno ir sintetinių pluoštų, ypatybes laikoma, kad
regioninės pagalbos neigiamo poveikio šiuose sektoriuose negalima atsverti teigiamu
poveikiu sanglaudai; dėl šių priežasčių regioninės pagalbos šiuose sektoriuose teikti
negalima. Tačiau turizmo sektorius atlieka svarbų vaidmenį valstybių narių
ekonomikoje ir apskritai turi konkretų teigiamą poveikį regioninei plėtrai. Todėl
turizmo veiklai skirtoms regioninės pagalbos schemoms reikalavimas pranešti neturėtų
būti taikomas;

(34)

investicijos remiamuose regionuose, kuriomis skatinamas atsinaujinančių išteklių
energijos naudojimas, kogeneracija bei efektyvus centralizuotas šildymas ir vėsinimas,
yra leidžiamos pagal šio reglamento aplinkos apsaugai skirtame skirsnyje nustatytas
sąlygas; taip sumažinimas didelis šių investicijų iškraipomasis poveikis energijos
vidaus rinkai ir užtikrinama, kad daugiau dėmesio būtų skiriama išlaidų
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veiksmingumui. Atsižvelgiant į galimą iškraipomąjį poveikį energijos vidaus rinkai,
valstybės pagalba elektros energijos gamybai iš neatsinaujinančių išteklių ir
energetikos infrastruktūroms neatleidžiama nuo reikalavimo pranešti pagal Sutarties
108 straipsnio 3 dalį;

LT

(35)

atsižvelgiant į regioninės plėtros strategijų svarbą, į veiklos programas neįtrauktos
investicijos turėtų būti atrenkamos atsižvelgiant į tai, kaip jomis prisidedama prie
atitinkamų vietovių regioninės plėtros strategijų. Šiam tikslui valstybės narės gali
pasinaudoti ankstesnių valstybės pagalbos schemų įvertinimais, pagalbą teikiančių
institucijų atliktais poveikio vertinimais arba ekspertų nuomonėmis. Siekiant
užtikrinti, kad pagalbos schemos atitiktų regioninės plėtros strategijų tikslus, tie tikslai
turi būti aiškiai nustatyti. Naudodamasi vertinimo balais sistema, pagalbą teikianti
institucija turėtų galėti pagal svarbą suskirstyti ir atrinkti investicijas pagal tikslus;

(36)

siekiant, kad investicijų kapitalo veiksniui nebūtų sudarytos palankesnės sąlygos negu
darbo veiksniui, reikėtų numatyti galimybę regioninę investicinę pagalbą vertinti
remiantis arba investicinėmis išlaidomis, arba darbo užmokesčio išlaidomis,
susidariusiomis dėl investiciniu projektu tiesiogiai sukurtų darbo vietų;

(37)

regioninė investicinė pagalba neturėtų būti atleista nuo reikalavimo pranešti, jeigu ji
skiriama gavėjui, kuris nutraukė tapačią arba panašią gamybinę veiklą kitoje EEE
vietovėje per dvejus metus prieš pateikdamas paraišką gauti pagalbą, arba pagalbos
gavėjas turi konkrečių planų nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo
investavimo pabaigos;

(38)

Komisija įgijo nemažai patirties taikydama Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a ir c
punktus, kiek tai susiję su regionine veiklos pagalba prekių, pagamintų atokiausiuose
regionuose arba retai apgyvendintose vietovėse, transporto išlaidoms ir atokiausiuose
regionuose įsisteigusių pagalbos gavėjų papildomoms gamybos ir veiklos išlaidoms
(išskyrus transporto išlaidas) kompensuoti. Pagalba papildomoms išlaidoms
atokiausiuose regionuose kompensuoti gali būti suderinama su vidaus rinka ir jai gali
būti netaikomas Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti tik
jei tokios pagalbos dydis apribotas iki tam tikros pajamų, kurias atitinkamame
atokiausiame regione gauna tos įmonės, dalies. Kad būtų iki minimumo sumažintas
poveikis aplinkai ir išlakos, pagalba skaičiuojama atsižvelgiant į transporto priemonę,
kurią naudojant su aplinka susijusios išorinės išlaidos, įskaitant energijos suvartojimą,
yra mažiausios;

(39)

strategijos „Europa 2020“ prioritetus atitinkančioms investicijoms į ekologiškas
technologijas, MTTPI ir perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikos, kurios pradedamos mažiau išsivysčiusiuose regionuose, gali būti
skiriamos didesnės pagalbos sumos skiriant regionines priemokas. Jeigu šiame
reglamente nenurodyta kitaip, tokios pradinės investicijos gali būti remiamos pagal šio
reglamento skirtinguose skirsniuose nustatytas sąlygas;

(40)

MVĮ atlieka lemiamą vaidmenį kuriant darbo vietas ir, bendresne prasme, padeda
užtikrinti socialinį stabilumą ir ekonomikos pažangą. Tačiau jų plėtrą gali riboti rinkos
nepakankamumas, dėl kurio šioms MVĮ kyla būdingų kliūčių. Dažnai MVĮ sunku
gauti kapitalo ar paskolų, atsižvelgiant į kai kurių finansinių rinkų nenorą rizikuoti ir
nedideles garantijas, kurias šios įmonės gali sugebėti pasiūlyti. Be to, dėl ribotų
išteklių joms gali būti sunku gauti informacijos, ypač informacijos apie naujas
technologijas ir potencialias rinkas. Siekiant palengvinti ekonominę MVĮ veiklą,
išimtis pagal šį reglamentą turėtų būti taikoma MVĮ teikiamai tam tikrų kategorijų
pagalbai;
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(41)

atsižvelgiant į konkrečias kliūtis ir į mažųjų ir vidutinių įmonių skirtumus, gali būti
taikomas skirtingas pagrindinis pagalbos intensyvumas ir skirtingos priemokos;

(42)

remiantis patirtimi, įgyta taikant Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos rizikos
kapitalo investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones skatinti, akivaizdu, kad
Sąjungoje yra konkretus rizikos kapitalo rinkos nepakankamumas, susijęs su tam tikrų
rūšių investicijomis tam tikrais įmonių plėtros etapais. Tokie rinkos trūkumai atsiranda
dėl netobulo rizikos kapitalo pasiūlos ir paklausos derinimo. Dėl to gali būti, kad
rinkoje siūlomo rizikos kapitalo lygis yra pernelyg žemas ir, nepaisant vertingo verslo
modelio ir plėtros perspektyvų, įmonės negauna finansavimo. Pagrindinis rinkos
nepakankamumo šaltinis, susijęs su rizikos kapitalo rinkomis, kuris ypač veikia MVĮ
galimybes gauti kapitalo ir kuris gali pateisinti viešąją intervenciją, yra nepakankama
arba asimetrinė informacija. Tai trukdo ne tik teikti rizikos kapitalą, bet ir kai kurioms
MVĮ kliudo gauti skolos finansavimą. Todėl rizikos finansų priemonėms, kuriomis
siekiama pritraukti kapitalo, kad būtų galima teikti rizikos finansus nebiržinėms MVĮ,
turinčioms finansavimo trūkumą, ir kuriomis užtikrinama, kad sprendimais dėl
finansavimo būtų siekiama pelno, o finansų tarpininkai būtų valdomi komerciniu
pagrindu, neturėtų būti taikomas reikalavimas pranešti tam tikromis sąlygomis;

(43)

MVĮ teikiama verslo pradžios pagalba, pagalba MVĮ skirtoms alternatyvioms
prekybos platformoms ir pagalba, kuria kompensuojamos išlaidos, susijusios su
žvalgymu, kurį atlieka MVĮ prieš pirmą komercinį pardavimą arba MVĮ, kurios vykdo
veiklą mažiau nei penkerius metus nuo savo pirmo komercinio pardavimo rinkoje, tam
tikromis sąlygomis taip pat turėtų būti laikoma suderinama su vidaus rinka ir jai
neturėtų būti taikomas reikalavimas pranešti;

(44)

Europos teritorinio bendradarbiavimo projektuose dalyvaujančioms MVĮ dažnai sunku
finansuoti papildomas išlaidas, susidariusias dėl bendradarbiavimo su skirtinguose
regionuose ir valstybėse narėse esančiais partneriais. Atsižvelgiant į Europos
teritorinio bendradarbiavimo vykdant Sąjungos sanglaudos politiką svarbą, pagalbai
MVĮ bendradarbiavimo išlaidoms, susijusioms su dalyvavimu Europos teritorinio
bendradarbiavimo projektuose pagal Komisijos reglamentą [COM(2011)611 ERPF /
ETB], padengti neturėtų būti taikomas reikalavimas pranešti;

(45)

mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas yra svarbus bendros
svarbos tikslas. Pagalba moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijų
pagalba MVĮ gali prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo, padidinti
konkurencingumą ir skatinti užimtumą. Patirtis taikant Reglamentą (EB) Nr. 800/2008
ir Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir inovacijų
pagalbos MVĮ sistemą patvirtina, kad rinkos nepakankamumas gali trukdyti rinkai
pasiekti optimalių rezultatų ir nulemti neveiksmingumą. Tokie neveiksmingi rezultatai
paprastai yra susiję su išorės veiksniais, viešosiomis gėrybėmis ir (arba) žinių sklaida,
nepakankama bei asimetrine informacija ir koordinavimo bei tinklo sutrikimais;

(46)

pagalba moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms yra labai svarbi
MVĮ, kurioms gali būti sunku pasinaudoti naujais technologinės plėtros rezultatais,
žinių perdavimu ar aukštos kvalifikacijos darbuotojais. Šią problemą galima ištaisyti
skiriant pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams, galimybių
studijoms, taip pat inovacijų pagalbą MVĮ, įskaitant pagalbą, skirtą MVĮ išlaidoms,
susijusioms su pramoninės nuosavybės teisėmis, padengti, todėl jai tam tikromis
sąlygomis neturėtų būti taikomas reikalavimas pranešti;

(47)

kalbant apie pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams, visa
remiama mokslinių tyrimų projekto dalis turėtų būti priskiriama prie fundamentinių
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tyrimų, pramoninių tyrimų ar bandomosios taikomosios veiklos kategorijos. Kai
projektas apima įvairias užduotis, turėtų būti nurodyta, prie kokios fundamentinių
tyrimų, pramoninių tyrimų arba bandomosios taikomosios veiklos kategorijos
priskiriama kiekviena tokia užduotis, arba nurodyta, kad ji nepriskiriama nė prie
vienos iš šių kategorijų. Toks priskyrimas nebūtinai turi būti atliekamas
chronologiškai, po tam tikro laiko nuo fundamentinių tyrimų nuosekliai pereinant prie
rinkai artimesnės veiklos. Todėl tam tikrą vėlesniu projekto etapu atliktą užduotį
galima priskirti prie pramoninių tyrimų. Taip pat ir bet kuri veikla, atlikta ankstesniu
projekto etapu, gali būti priskiriama prie bandomosios taikomosios veiklos. Remiama
projekto dalis taip pat gali apimti galimybių studijas rengiantis mokslinių tyrimų
veiklai;

LT

(48)

novatoriškiems tyrimams ir inovacijoms vis dažniau reikia aukštos kokybės mokslinių
tyrimų infrastruktūrų, nes jos pritraukia pasaulinio lygio talentingus specialistus ir yra
labai svarbios visų pirma plėtojant naujas informacines ir ryšių technologijas bei
bazines didelio poveikio technologijas. Viešosios mokslinių tyrimų infrastruktūros
turėtų toliau būti saistomos partnerystės ryšiais su pramoninius tyrimus vykdančiais
subjektais. Prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų
infrastruktūrų turėtų būti suteikta skaidriai, be diskriminacijos ir rinkos sąlygomis.
Jeigu šių sąlygų nesilaikoma, pagalbos priemonė negali būti atleista nuo reikalavimo
pranešti. Konkreti mokslinių tyrimų infrastruktūra gali priklausyti kelioms šalims, gali
būti kelių šalių eksploatuojama ir naudojama, viešieji subjektai ir įmonės
infrastruktūra gali naudotis bendradarbiaudami;

(49)

mokslinių tyrimų infrastruktūros gali vykdyti tiek ekonominę, tiek neekonominę
veiklą. Siekiant išvengti, kad valstybės pagalba nebūtų netinkamai teikiama
ekonominei veiklai viešosiomis lėšomis finansuojant neekonominę veiklą, ekonominės
ir neekonominės veiklos finansavimo išlaidos turi būti aiškiai atskiriamos. Jeigu
infrastruktūra naudojama ir ekonominei, ir neekonominei veiklai, valstybės pagalbos
taisyklės viešajam finansavimui taikomos tik tiek, kiek tas finansavimas padengia su
ekonomine veikla susijusias išlaidas. Jeigu infrastruktūra beveik išskirtinai naudojama
neekonominei veiklai, valstybės pagalbos taisyklės gali būti netaikomos visai
infrastruktūrai, net jeigu ji taip pat yra naudojama tiktai pagalbinei ekonominei veiklai,
t. y. tokiai veiklai, kuri yra tiesiogiai susijusi su infrastruktūros eksploatavimu ir yra
jam reikalinga arba yra neatsiejama nuo pagrindinio infrastruktūros naudojimo
neekonominiais tikslais ir yra riboto masto;

(50)

pagrindinis Sąjungos ir jos valstybių narių ekonominės bei socialinės politikos tikslas
– palankių sąlygų neturinčių ir neįgalių darbuotojų mokymo bei įdarbinimo ir
užimtumo skatinimas;

(51)

mokymas dažniausiai turi teigiamą išorinį poveikį visai visuomenei, kadangi
parengiama daugiau kvalifikuotų darbuotojų, kuriuos gali pasirinkti kitos įmonės,
didėja Sąjungos pramonės konkurencingumas, be to, mokymas yra svarbus Sąjungos
užimtumo strategijos formavimo veiksnys. Todėl tokiai pagalbai tam tikromis
sąlygomis neturėtų būti taikomas reikalavimas pranešti. Atsižvelgiant į konkrečias
kliūtis, su kuriomis susiduria MVĮ, ir didesnes santykines išlaidas, kurių jos patiria
investuodamos į mokymą, turėtų būti padidintas pagalbos MVĮ, kuriai pagal šį
reglamentą taikoma išimtis, intensyvumas. Be to, turėtų būti padidintas pagalbos,
kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, intensyvumas, jeigu mokymas teikiamas
neįgaliems ar palankių sąlygų neturintiems darbuotojams. Mokymo jūrų transporto
sektoriuje ypatumai pateisina specifinį požiūrį į šį sektorių;
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(52)

kai kurių kategorijų neįgaliems ar palankių sąlygų neturintiems darbuotojams dar labai
sunku patekti į darbo rinką ir joje likti. Todėl valdžios institucijos gali pagrįstai taikyti
priemones, kuriomis įmonės skatinamos didinti šių kategorijų darbuotojų, visų pirma
jaunimo, užimtumo lygį. Užimtumo išlaidos – tai įprasta bet kurios įmonės veiklos
išlaidų dalis. Todėl labai svarbu, kad pagalba neįgalių ar palankių sąlygų neturinčių
darbuotojų užimtumui ne tik leistų įmonėms paprasčiausiai sumažinti išlaidas, kurias
priešingu atveju jos turėtų padengti, bet ir turėtų teigiamą poveikį šių kategorijų
darbuotojų užimtumo lygiui. Todėl tais atvejais, kai tikėtina, kad tokia pagalba padės
šių kategorijų darbuotojams patekti ar grįžti į darbo rinką ir joje likti, jai neturėtų būti
taikomas reikalavimas pranešti;

(53)

tvarus augimas siekiant efektyviau išteklius naudojančios, ekologiškesnės ir
konkurencingesnės ekonomikos yra vienas iš strategijos „Europa 2020“ pagrindinių
ramsčių. Tvarus vystymasis yra pagrįstas, be kita ko, aukšto lygio aplinkos apsauga ir
jos kokybės gerinimu. Aplinkos apsaugos srities problema – rinkos nepakankamumas,
dėl kurio įprastomis rinkos sąlygomis įmonės gali neturėti paskatų mažinti savo pačių
taršą, nes ją mažindamos jos gali turėti daugiau išlaidų be atitinkamos naudos;

(54)

remiantis Komisijos patirtimi, įgyta taikant Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai
Bendrijos gaires, tam tikroms pagalbos priemonėms galima pritaikyti išimtį ir
nereikalauti, kad apie jas būtų pranešama. Priemonės, kurioms taikoma išimtis, apima
efektyvaus išteklių naudojimo, klimato kaitos ir aplinkai naudingas energetikos srities
priemones;

(55)

visų pirma išteklių naudojimo efektyvumui didinti yra skirtos priemonės, susijusios su
energijos taupymu ir energijos vartojimo efektyvumu, kogeneracija ir centralizuotu
šilumos tiekimu. Priemonės, kuriomis įmonės skatinamos užtikrinti geresnę aplinkos
apsaugą, nei reikalaujama ES standartais, galima prisidėti didinant išteklių naudojimo
efektyvumą ir jos gali būti naudingos aplinkai apskritai, o užterštų teritorijų atkūrimo
pagalbos (kuri tam tikrais atvejais, kai neįmanoma nustatyti teršėjo, gali būti
pateisinama) konkreti paskirtis – pašalinti žalą aplinkai. Šiuo požiūriu, be kita ko,
remiamasi 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją
ištaisyti (atlyginti)10 su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/21/EB11 ir Direktyva
2009/31/EB12;

(56)

kad būtų pasiekti Sąjungos atsinaujinančios energijos tikslai ir kiek tai susiję su
papildoma parama, kurios reikia tokiai reglamentavimo sistemai kaip Sąjungos
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, papildyti, šiame reglamente numatoma
galimybė pagalbą teikti rengiant technologijų požiūriu neutralų konkursą, kuriame gali
dalyvauti dalyviai iš įvairių valstybių narių. Tokiu konkursu galima padėti Sąjungai
pasiekti savo tikslus ekonomiškai efektyviu būdu, sumažinant vidaus rinkos
iškraipymus. Atsižvelgiant į tai, valstybės narės skatinamos bendradarbiauti pagal
Direktyva 2009/28/EB numatytus bendradarbiavimo mechanizmus, kad remiama
energija būtų įtraukta į jų nacionalinius tikslus;

10

OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų
tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB, OL L 102, 2006 4 11, p. 15.
2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido
geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB,
2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006, OL L 140, 2009
6 5, p. 114.
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(57)

dėl perteklinės elektros energijos pasiūlos kainos tampa neigiamos. Taip gali atsitikti ir
dėl palankių oro sąlygų. Atsinaujinančios energijos gamintojai gali tęsti gamybą, kol
kaina tampa mažesnė už pagalbos vertę. Viena vertus, tokia padėtis gali priversti visus
gamintojus sustabdyti gamybą arba už ją mokėti. Kita vertus, ji gali paskatinti kai
kuriuos gamintojus imtis reagavimo į paklausą priemonių, kurios leidžia jiems
lanksčiau reaguoti į mažėjančias elektros energijos kainas;

(58)

reikia taip pat užtikrinti, kad teikiant paramą atsinaujinančiai energijai būtų laikomasi
taikytinų tvarių kriterijų. Aplinkosaugos investicinei pagalbai biomasės naudojimui
skatinti taikoma išimtis tik jei remiamos investicijos naudojamos vien tvarios
biomasės naudojimui skatinti, kai tik bus priimti tokie tvarumo kriterijai;

(59)

į šio reglamento taikymo sritį įtraukta pagalba mokesčių lengvatų forma pagal
Direktyvą 2003/96/EB13 gali būti netiesiogiai naudinga aplinkai ir turėtų būti teikiama
ne ilgiau kaip dešimt metų. Pasibaigus šiam laikotarpiui valstybės narės turėtų iš naujo
vertinti atitinkamų mokesčių lengvatų tinkamumą. Vis dėlto, jeigu konkretus šio
reglamento straipsnis yra skirtas numatytai pagalbos priemonei mokesčių lengvatų
forma, taikomas šis straipsnis;

(60)

nustatant, ar pagalba yra suderinama su Sutarties 107 straipsnio 3 dalimi, labai svarbu
teisingai apskaičiuoti papildomas investicines ar gamybos išlaidas, kurių reikia
aplinkos apsaugai užtikrinti. Atsižvelgiant į sunkumus, kurių gali kilti nustatant
papildomas išlaidas dėl investicijos, kuria siekiama pagerinti aplinkos apsaugą, šiame
reglamente numatytas supaprastintas investicijų į aplinkos apaugą išlaidų, apribotų
didžiausiu pagalbos intensyvumu, skaičiavimo metodas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS
1 straipsnis
Taikymo sritis
1.

2.
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Šis reglamentas taikomas šių kategorijų pagalbai:
(a)

regioninei pagalbai;

(b)

pagalbai MVĮ: investicinei pagalbai, veiklos pagalbai ir pagalbai MVĮ gauti
finansavimą;

(c)

pagalbai aplinkos apsaugai;

(d)

pagalbai moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai;

(e)

inovacijų pagalbai MVĮ;

(f)

pagalbai mokymui;

(g)

palankių sąlygų neturinčių ir neįgalių darbuotojų įdarbinimo ir užimtumo
pagalbai.

Šis reglamentas netaikomas:

OL L 283, 2003 10 31, p. 51.
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3.

4.

(a)

schemoms, kurių numatytos ar faktinės metinės viešosios išlaidos viršija
0,01 % konkrečios valstybės narės bendrojo nacionalinio produkto (BVP) per
ankstesnius kalendorinius metus14, ir jeigu numatytas ar faktinis metinis
konkrečios schemos biudžetas viršija 100 mln. EUR. Apie tokias schemas
pranešama pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį vėliausiai per šešis mėnesius
nuo tada, kai patenkinama pirmiau nurodyta sąlyga. Jeigu vienoje valstybėje
narėje per trejų metų laikotarpį įgyvendinamos kelios schemos, turinčios
tapačias arba labai panašias savybes, taikant šią nuostatą tos schemos
nagrinėjamos kartu;

(b)

pagalbai su eksportu susijusiai veiklai, tai yra pagalbai, tiesiogiai susijusiai su
eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba su kitomis su
eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis;

(c)

pagalbai, kuria remiamas vietinių prekių naudojimas vietoje importuojamų
prekių.

Šis reglamentas netaikomas pagalbai šiuose sektoriuose:
(a)

žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose, kuriems taikomas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 104/200015; tačiau šiame sektoriuje šis reglamentas
taikomas pagalbai mokymui, pagalbai MVĮ gauti finansavimą, pagalbai
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbai MVĮ bei
pagalbai palankių sąlygų neturintiems ir neįgaliems darbuotojams;

(b)

pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje; tačiau šiame sektoriuje šis
reglamentas taikomas papildomų išlaidų, išskyrus transporto išlaidas,
atokiausiuose regionuose kompensavimui pagal 16 straipsnio 2 dalies b punktą,
pagalbai moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbai
MVĮ, pagalbai aplinkos apsaugai bei pagalbai palankių sąlygų neturintiems ir
neįgaliems darbuotojams;

(c)

žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais sektoriuje šiais atvejais:
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pagalbai mokymui;

ii)

kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminės produkcijos gamintojų
įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų tokių produktų kainą arba
kiekį; arba

iii)

kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota
pirminės produkcijos gamintojams;

(d)

pagalbai nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai
taikomas Tarybos sprendimas Nr. 2010/78716;

(e)

14 straipsnyje nurodytų kategorijų regioninei pagalbai.

Šis reglamentas netaikomas:
(a)

14

i)

pagalbos schemoms, į kurias nėra aiškiai neįtrauktas individualios pagalbos
mokėjimas įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal
ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir
nesuderinama su vidaus rinka;

Naudojantis Eurostato metiniais nacionalinio BVP pagal perkamosios galios standartus duomenimis.
OL L 17, 2000 1 21, p. 22.
OL L 336, 2010 12 21, p. 24.
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(b)

ad hoc pagalbai a punkte nurodytai įmonei;

(c)

pagalbai sunkumų patiriančioms įmonėms;

(d)

ad hoc pagalbai, teikiamai didelėms įmonėms, išskyrus ad hoc pagalbą,
naudojamą pagal regioninės investicinės pagalbos schemas teikiamai pagalbai
papildyti.
ALTERNATYVI GALIMYBĖ: ši nuostata išbraukiama – ad hoc pagalbai
didelėms įmonėms BBIR taikomas, tačiau žr. griežtesnius 6 straipsnio
reikalavimus dėl skatinamojo poveikio.

5.

Šis reglamentas netaikomas valstybės pagalbos priemonėms, kurios dėl su jomis
susietų sąlygų arba dėl jų finansavimo metodo savaime nulemia neišvengiamą ES
teisės pažeidimą, visų pirma:
(a)

pagalbos priemonėms, pagal kurias pagalbos suteikimas yra susietas su
įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba
būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje;

(b)

pagalbos priemonėms, pagal kurias pagalbos suteikimas yra susietas su
įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti nacionalinėje teritorijoje pagamintas
prekes arba teikiamas paslaugas;

(c)

pagalbos priemonėms, kuriomis ribojamos pagalbos gavėjų galimybės naudoti
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose
valstybėse narėse.
2 straipsnis
Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos I priede išdėstytos apibrėžtys.
3 straipsnis
Išimties taikymo sąlygos
1.

Pagalbos schemos, individuali pagalba, suteikta pagal pagalbos schemas, ir ad hoc
pagalba yra suderinamos su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir joms
netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tokia
pagalba tenkina visas I skyriuje nustatytas sąlygas ir atitinkamas III skyriuje
nustatytas sąlygas.

2.

Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų veiksmingai
laikomasi šio reglamento, įskaitant individualios pagalbos, suteiktos pagal schemas,
kurioms pagal šį reglamentą netaikomas reikalavimas pranešti, atitiktį.
4 straipsnis
Pranešimo ribos

Šis reglamentas netaikomas nei ad hoc, nei pagal pagalbos schemą suteiktai individualiai
pagalbai, kurios bendrasis subsidijos ekvivalentas viršija šias ribas:
(a)

LT

regioninė investicinė pagalba: 75 % didžiausios pagalbos sumos, kuri galėtų
būti skirta investicijoms, kurių tinkamos finansuoti išlaidos yra 100 mln. EUR,
taikant didžiausią pagalbos intensyvumą, nustatytą patvirtintame regioninės
pagalbos žemėlapyje ir galiojantį pagalbos suteikimo dieną;
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(b)

investicinė pagalba MVĮ: 7,5 mln. EUR vienos įmonės vienam investiciniam
projektui;

(c)

rizikos finansų pagalba: kaip nustatyta 19 straipsnio 9 dalyje.

(d)

verslo pradžios pagalba: kaip nustatyta 20 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

(e)

pagalba MVĮ bendradarbiavimo išlaidoms, susijusioms su ETB projektais,
kompensuoti: 2 mln. EUR vienos įmonės vienam projektui;

(f)

pagalba moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai:
i)

jei projektą sudaro daugiausia fundamentiniai tyrimai: 40 mln. EUR
vienos įmonės vienam projektui;

ii)

jei projektą sudaro daugiausia pramoniniai tyrimai: 20 mln. EUR vienos
įmonės vienam projektui;

iii)

jei projektą sudaro daugiausia bandomoji taikomoji veikla: [10] mln.
EUR vienos įmonės vienam projektui;

iv) jei pagalba mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams teikiama
skiriant grąžintinus avansus, kurie, nesant patvirtintos jų bendrojo
subsidijos ekvivalento apskaičiavimo metodikos, yra išreikšti kaip
tinkamų finansuoti išlaidų procentinė dalis, o priemonėje numatyta, kad
sėkmingai įgyvendinus projektą, kaip nustatyta remiantis pagrįsta ir
atsargia hipoteze, avansai bus grąžinti su palūkanomis, kurių norma yra
bent lygi diskonto normai, taikomai pagalbos suteikimo metu, i, ii ir iii
papunkčiuose nurodytos sumos gali būti padidintos [50] %;
v) jei projektas yra EUREKA projektas arba jį vykdo bendroji įmonė, įsteigta
pagal Sutarties 187 straipsnį, i–iii papunkčiuose nurodytos sumos gali
būti padvigubintos;
vi) pagalba galimybių studijoms rengiantis mokslinių tyrimų veiklai: [7,5] mln.
EUR vienai studijai;
vii) jei pagalba yra susijusi su mokslinių tyrimų infrastruktūros statymu ar
atnaujinimu: [15] mln. EUR vienai infrastruktūrai;

LT

(g)

inovacijų pagalba MVĮ: 5 mln. EUR vienam pagalbos gavėjui;

(h)

pagalba mokymui: 2 mln. EUR vienam mokymo projektui;

(i)

pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui: 5 mln. EUR vienai
įmonei per metus;

(j)

pagalba neįgaliųjų užimtumui darbo užmokesčio išlaidų forma: 10 mln. EUR
vienai įmonei per metus;

(k)

pagalba neįgaliųjų užimtumo papildomoms
10 mln. EUR vienai įmonei per metus;

(l)

investicinė pagalba aplinkos apsaugai, įskaitant pagalbą aplinkos apsaugos
tyrimams atlikti: [7,5] mln. EUR vienos įmonės vienam investiciniam
projektui.

17
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kompensuoti:
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5 straipsnis
Pagalbos skaidrumas
1.

Šis reglamentas taikomas tik skaidriai pagalbai.

2.

Skaidria laikoma visų pirma tokių kategorijų pagalba:
(a)

pagalba, kurią sudaro dotacijos ir palūkanų subsidijos;

(b)

pagalba, kurią sudaro paskolos, kai bendrasis subsidijos ekvivalentas buvo
apskaičiuotas remiantis pagalbos suteikimo metu rinkoje galiojusiomis
orientacinėmis palūkanų normomis;

(c)

pagalba, kurią sudaro garantijos:
i)

jeigu bendrasis subsidijos ekvivalentas buvo apskaičiuotas remiantis
Komisijos pranešime17 nustatytomis saugumo garanto priemokomis
(tame Komisijos pranešime – „saugaus uosto“ priemokos); arba

ii)

jeigu iki įgyvendinimo garantijos bendrajam subsidijos ekvivalentui
apskaičiuoti naudojama metodika buvo patvirtinta apie ją pranešus
Komisijai pagal Komisijos priimtą reglamentą valstybės pagalbos srityje
ir patvirtintoje metodikoje aiškiai apibrėžta garantijos rūšis ir pagrindinio
sandorio rūšis atsižvelgiant į šio reglamento taikymą;

(d)

pagalba, kurią sudaro fiskalinės priemonės, kai priemonėje yra nustatyta riba,
kuria užtikrinama, kad nebūtų viršijama taikytina riba;

(e)

pagalba, kurią sudaro rizikos finansų priemonės, jeigu tenkinamos 19
straipsnyje nustatytos sąlygos;

(f)

verslo pradžios pagalba, jeigu tenkinamos 20 straipsnyje nustatytos sąlygos;

(g)

pagalba grąžintinų avansų forma, jeigu bendra nominali grąžintinų avansų
suma neviršija pagal šį reglamentą taikytinų ribų arba jeigu, prieš įgyvendinant
priemonę, bendrojo subsidijos ekvivalento apskaičiavimo metodika buvo
patvirtinta apie ją pranešus Komisijai.
6 straipsnis
Skatinamasis poveikis

1.

Šis reglamentas taikomas tik skatinamąjį poveikį turinčiai pagalbai.

2.

Laikoma, kad pagalba turi skatinamąjį poveikį, jei, prieš pradėdamas vykdyti
projektą ar veiklą, gavėjas atitinkamai valstybei narei pateikia rašytinę paraišką gauti
pagalbą IV priede nustatyta forma.

3.

1 PAPILDOMA GALIMYBĖ DIDELIŲ ĮMONIŲ ATVEJU. Didelėms įmonėms
suteikta pagalba laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jei ne tik tenkinama 2 dalyje
nustatyta sąlyga, bet valstybė narė, prieš suteikdama atitinkamą individualią
pagalbą, įsitikina, kad gavėjo parengtuose dokumentuose matyti pagalbos
skatinamasis poveikis pagal vieną ar daugiau iš šių kriterijų:

17

LT

(a)

dėl pagalbos iš esmės padidėja projekto ir (arba) veiklos apimtis;

(b)

dėl pagalbos iš esmės padidėja projekto ir (arba) veiklos mastas;

Dabar Komisijos pranešimas dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai
valstybės pagalbai, OL C 155, 2008 6 20, p. 10.
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4.

5.

(c)

dėl pagalbos iš esmės padidėja bendra projektui ir (arba) veiklai gavėjo
išleista suma;

(d)

iš esmės paspartėja susijusio projekto ir (arba) veiklos užbaigimas;

(e)

15 straipsnyje nurodytos regioninės investicinės pagalbos atveju, kad pats
projektas nebūtų buvęs įgyvendintas atitinkamame remiamame regione, jeigu
pagalba nebūtų buvusi skirta.

Nukrypstant nuo 2 dalies, laikoma, kad fiskalinės priemonės turi skatinamąjį poveikį,
jeigu tenkinamos šios sąlygos:
(a)

fiskaline priemone suteikiama teisė į pagalbą pagal objektyvius kriterijus toliau
nepaliekant valstybei narei teisės spręsti savo nuožiūra ir

(b)

fiskalinė priemonė priimta prieš pradedant vykdyti remiamą projektą ar veiklą,
tačiau ši sąlyga netaikoma fiskalinių teisių perėmimo schemoms, jeigu veiklai
jau taikomos ankstesnės fiskalinės schemos.

Nukrypstant nuo 2 dalies, laikoma, kad toliau nurodytų kategorijų pagalba turi
skatinamąjį poveikį, jeigu tenkinamos atitinkamų specialiųjų nuostatų sąlygos,
nustatytos III skyriuje:
(a)

pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui darbo užmokesčio
subsidijų forma ir pagalba neįgaliųjų užimtumui darbo užmokesčio subsidijų
forma pagal 28 straipsnį;

(b)

pagalba neįgaliųjų užimtumo papildomoms išlaidoms kompensuoti pagal 29
straipsnį;

(c)

pagalba MVĮ gauti finansavimą pagal 17 ir 18 straipsnius;

(d)

pagalba aplinkosaugos mokesčių lengvatų forma, jeigu tenkinamos 35
straipsnyje nustatytos sąlygos.
7 straipsnis
Proporcingumas

1.

Šis reglamentas taikomas tik proporcingai pagalbai.

2.

Pagalba, kuriai pagal šį reglamentą netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties
108 straipsnio 3 dalį, laikoma proporcinga, jeigu ji atitinka didžiausią pagalbos
intensyvumą arba sumas, nustatytas III skyriuje.
8 straipsnis
Pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos

LT

1.

Apskaičiuojant pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas, visi naudojami
skaičiai imami prieš mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą. Tinkamos finansuoti
išlaidos patvirtinamos dokumentais, kurie yra aiškūs, tikslūs ir yra atnaujinti.

2.

Jeigu pagalba skiriama ne dotacijomis, pagalbos suma atitinka pagalbos bendrąjį
subsidijos ekvivalentą.

3.

Keliomis dalimis mokama pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu.
Tinkamos finansuoti išlaidos diskontuojamos iki jų vertės suteikimo metu. Palūkanų
norma, naudojama diskontuojant, yra pagalbos suteikimo metu taikoma diskonto
norma.
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4.

Kai pagalba teikiama suteikiant mokesčių lengvatas, pagalbos dalys diskontuojamos
remiantis orientacinėmis palūkanų normomis, taikomomis mokesčių lengvatos
įsigaliojimo metu.

5.

Kai pagalba teikiama skiriant grąžintinus avansus, kurie, nesant patvirtintos jų
bendrojo subsidijos ekvivalento apskaičiavimo metodikos, yra išreikšti kaip tinkamų
finansuoti išlaidų procentinė dalis, o priemonėje numatyta, kad sėkmingai
įgyvendinus projektą, kaip nustatyta remiantis pagrįsta ir atsargia hipoteze, avansai
bus grąžinti su palūkanomis, kurių norma yra bent lygi diskonto normai, taikomai
pagalbos suteikimo metu, III skyriuje nustatytas didžiausias pagalbos intensyvumas
gali būti padidintas [10] procentinių punktų.

6.

Kai regioninė pagalba skiriant grąžintinus avansus, didžiausias pagalbos
intensyvumas, nustatytas pagalbos suteikimo metu galiojančiame regioninės
pagalbos žemėlapyje, negali būti padidintas.
X straipsnis
MVĮ statusas

[Kai reikalavimo pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį išimtis taikoma tik MVĮ arba
joms taikomos palankesnės sąlygos pagal šį reglamentą, MVĮ gali naudotis tokia išimtimi
arba palankesnėmis sąlygomis pagal šį reglamentą, jeigu ji per [x] metų nuo pagalbos
suteikimo nepraranda MVĮ statuso tapusi didelės įmonės partnere arba susijusia įmone, kaip
nustatyta II priedo 3 straipsnyje.]
9 straipsnis
Sumavimas

LT

1.

Siekiant nustatyti, ar laikomasi 4 straipsnyje nustatytų atskiro pranešimo ribų ir III
skyriuje nustatyto didžiausio pagalbos intensyvumo, atsižvelgiama į bendrą remiamai
veiklai ar projektui skiriamų viešosios paramos priemonių sumą, neatsižvelgiant į tai,
kaip tokios priemonės yra finansuojamos. Tačiau į Sąjungos finansavimą, kurį
centralizuotai valdo Komisija, kuris nėra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas
valstybės narės ir nėra valstybės pagalba, neturėtų būti atsižvelgiama, kai toks
finansavimas ir valstybės narės finansavimas yra vertinami kartu siekiant užtikrinti
atitiktį Europos reglamentams.

2.

Pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal šį
reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:
(a)

bet kokia kita valstybės pagalba, jei tokios priemonės yra susijusios su
skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

(b)

bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis
finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jei taip
susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma,
pagal šį reglamentą taikoma tokiai pagalbai.

3.

Pagalba, kurios tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti ir kuriai pagal šio
reglamento 19, 20 ir 21 straipsnius taikoma išimtis, gali būti sumuojama su bet kokia
kita valstybės pagalbos priemone, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima
nustatyti.

4.

Valstybės pagalba, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia
de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei
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susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas šio reglamento III
skyriuje.
5.

Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, pagalba neįgaliems darbuotojams, kaip numatyta
28 ir 29 straipsniuose, gali būti sumuojama su pagalba, kuriai pagal šį reglamentą
taikoma išimtis ir kuri yra susijusi su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti
išlaidomis, viršijant didžiausią pagal šį reglamentą taikomą ribą, jeigu susumavus
pagalbos intensyvumas neviršija 100 % susijusių išlaidų per bet kurį laikotarpį, kurį
atitinkami darbuotojai yra įdarbinti.
10 straipsnis
Skelbimas ir informavimas

1.

LT

Atitinkama valstybė narė bendroje valstybės pagalbos svetainėje arba bendroje
svetainėje, kurioje sutelkiama kelių svetainių informacija, skelbia:
(a)

informacijos apie kiekvieną pagalbos priemonę, kuriai pagal šį reglamentą
taikoma išimtis, santrauką pagal III priede pateiktą standartinę formą;

(b)

visą kiekvienos pagalbos priemonės tekstą, įskaitant pakeitimus, arba prieigos
prie šio teksto saitą;

(c)

informaciją apie kiekvieną skirtos individualios pagalbos atvejį pagal III priedo
III dalyje pateiktą standartinę formą.

2.

1 dalies c punkte nurodyta informacija išdėstoma ir yra prieinama V priede aprašytu
standartiniu būdu, taip pat numatomos veiksmingos paieškos ir parsisiųsdinimo
funkcijos. 1 dalyje nurodyta informacija atnaujinama ir yra prieinama ne trumpiau
kaip 10 metų nuo pagalbos suteikimo dienos.

3.

1 dalyje nurodytame visame schemos ar ad hoc priemonės tekste visų pirma
pateikiama aiški nuoroda į šį reglamentą, nurodant jo pavadinimą ir paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį, taip pat į su tuo aktu susijusias III
skyriaus specialiąsias nuostatas arba, jei taikytina, į nacionalinės teisės aktą, kuriuo
užtikrinama, kad būtų laikomasi atitinkamų šio reglamento nuostatų. Kartu
pateikiamos jo įgyvendinimo nuostatos ir pakeitimai.

4.

Komisija skelbia:
(a)

savo svetainėje – saitus į visų valstybių narių valstybės pagalbos svetaines,
nurodytas 1 dalyje;

(b)

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje – 1 dalies a punkte nurodytos
informacijos santrauką.
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11 straipsnis
Bendrosios išimties taikymo atšaukimas
Jei atitinkama valstybė narė suteikia pagalbą, kuriai tariamai pagal šį reglamentą netaikomas
reikalavimas pranešti, nesilaikydama šiame skyriuje ir III skyriuje nustatytų sąlygų, arba
nesilaikydama II skyriuje nustatyto reikalavimo, Komisija, suteikusi atitinkamai valstybei
narei galimybę pareikšti savo nuomonę, gali priimti sprendimą, kuriuo nustatoma, kad apie
visas arba kai kurias būsimas pagalbos priemones, kurias patvirtins atitinkama valstybė narė,
reikia pranešti Komisijai pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį. Priemonės, apie kurias reikia
pranešti, visų pirma gali apimti tam tikriems pagalbos gavėjams patvirtintas priemones arba
tam tikrų atitinkamos valstybės narės institucijų patvirtintas priemones.

LT
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II SKYRIUS
Procedūriniai reikalavimai
12 straipsnis
Ataskaitų teikimas
Valstybės narės Komisijai pateikia:
(a)

per Komisijos elektroninę pranešimų sistemą18 10 straipsnio 1 dalies a punkte
nurodytą informacijos santrauką kartu su 10 straipsnio 1 dalies b punkte
nurodytu prieigos prie viso pagalbos priemonės teksto saitu per 20 darbo dienų
nuo pagalbos priemonės įsigaliojimo;

(b)

informaciją apie kiekvieną atvejį, kai skirta individuali pagalba, viršijanti
3 mln. EUR, išskyrus 5 skirsnyje nurodytą pagalbą, pagal III priedo III dalyje
nustatytą formą per 20 darbo dienų nuo pagalbos suteikimo dienos;

(c)

2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/200419 III skyriuje
nurodytą elektroninę šio reglamento taikymo ataskaitą, į kurią turi būti įtraukta
šio reglamento III priede nurodyta informacija, susijusi su visais metais arba
kiekviena metų dalimi, kai taikomas šis reglamentas.
13 straipsnis
Kontrolė

Kad Komisija galėtų kontroliuoti pagalbą, kuriai pagal šį reglamentą netaikomas reikalavimas
pranešti, valstybės narės registruoja išsamius duomenis, įskaitant informaciją ir
patvirtinamuosius dokumentus, reikalingus nustatyti, kad tenkinamos visos šiame reglamente
nustatytos sąlygos. Tokie duomenys saugomi 10 metų nuo individualios pagalbos suteikimo
dienos arba nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos. Atitinkama valstybė
narė per 20 darbo dienų arba per ilgesnį laikotarpį, kuris gali būti nustatytas prašyme, suteikia
Komisijai visą informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus, kurie Komisijai atrodo būtini šio
reglamento taikymui kontroliuoti.

III SKYRIUS
Specialiosios skirtingų kategorijų pagalbos nuostatos
1 SKIRSNIS. REGIONINĖ PAGALBA
14 straipsnis
Regioninės pagalbos taikymo sritis
1.

18

19
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Šis reglamentas netaikomas:

2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, 3 straipsnio 4 dalis,
OL L 140, 2004 4 1, p. 1.
OL L 140, 2004 4 30, p. 1.
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(a)

regioninei pagalbai, teikiamai veiklai plieno sektoriuje, anglių sektoriuje, laivų
statybos sektoriuje, sintetinių pluoštų sektoriuje, transporto sektoriuje ir oro
uostų infrastruktūrai;

(b)

regioninės pagalbos konkretiems ekonominės veiklos sektoriams schemoms,
kaip nustatyta šiame reglamente; turizmo veiklai, plačiajuosčio ryšio
infrastruktūrai arba žemės ūkio produktams skirtos schemos nelaikomos
pagalbos konkretiems ekonominės veiklos sektoriams schemomis;

(c)

regioninės pagalbos schemoms, pagal kurias kompensuojamos prekių,
pagamintų atokiausiuose regionuose arba retai apgyvendintose vietovėse,
transporto išlaidos ir
i)

kurios skirtos veiklai, susijusiai su Sutarties I priede išvardytų produktų
gamyba, perdirbimu ir prekyba jais; arba

ii)

kurios skirtos veiklai, klasifikuojamai kaip žemės ūkis, miškininkystė ir
žuvininkystė pagal NACE 2 red. statistinio ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus A sekciją, kasyba ir karjerų eksploatavimas pagal NACE
2 red. statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus B sekciją ir
elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas pagal NACE 2 red.
statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus D sekciją; arba

iii)

kurios skirtos vamzdyniniam transportui;

(d)

regioninei pagalbai energetikos sektoriui (elektros gamybai, energetikos
infrastruktūrai, kogeneracijai, centralizuotam šilumos tiekimui);

(e)

individualiai regioninei investicinei pagalbai gavėjui, kuris nutraukė tapačią
arba panašią veiklą EEE per dvejus metus prieš pateikdamas paraišką gauti
regioninę investicinę pagalbą arba paraiškos gauti pagalbą pateikimo metu turi
konkrečių planų nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo
investavimo atitinkamoje vietovėje pabaigos.
15 straipsnis
Regioninė investicinė pagalba

1.

Regioninės investicinės pagalbos schemos yra suderinamomis su vidaus rinka pagal
Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir joms netaikomas reikalavimas pranešti pagal
Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje
nustatytos sąlygos.
Ad hoc pagalba, papildanti pagal regioninės investicinės pagalbos schemas teikiamą
pagalbą ir neviršijanti 50 % bendros investicijoms suteiktinos pagalbos, yra
suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas
reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jei tenkinamos šiame
straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.
ALTERNATYVI GALIMYBĖ: ši nuostata išbraukiama, jeigu reikalavimas pranešti
netaikomas ad hoc pagalbai didelėms įmonėms.

LT

2.

Pagalba teikiama regioninės pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančioms
vietovėms, nurodytoms atitinkamai valstybei narei patvirtintiname 2014–2020 m.
regioninės pagalbos žemėlapyje.

3.

Į veiklos programą neįtrauktos regioninės investicinės pagalbos schemos atveju
valstybė narė parodo, kad priemone prisidedama prie regioninės plėtros strategijos su
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aiškiai nustatytais tikslais ir joje numatyta vertinimo balais sistema, kurią naudodama
valstybė narė gali pagal svarbą suskirstyti ir atrinkti investicijas pagal schemos
tikslus.
4.

Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas tenkinančiose remiamose vietovėse
pagalba gali būti teikiama pradinei investicijai, kaip nustatyta šiame reglamente,
neatsižvelgiant į pagalbos gavėjo dydį. Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto
sąlygas tenkinančiose remiamose vietovėse pagalba gali būti teikiama MVĮ bet
kokios formos pradinei investicijai, o pagalba didelėms įmonėms gali būti teikiama
tik pradinėms naujos veiklos investicijoms, kaip nustatyta šiame reglamente,
atitinkamoje vietovėje.

5.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
(a)

investicinės išlaidos į materialųjį ir nematerialųjį turtą;

(b)

darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl investicija tiesiogiai sukurtų darbo
vietų, apskaičiuotos per dvejus metus; arba

(c)

a ir b punktuose nurodytų išlaidų derinys.

6.

Pabaigus investuoti, investicijos pagalbą gaunančioje vietovėje išlaikomos ne mažiau
kaip penkerius metus arba MVĮ atveju – trejus metus. Jei pagalba apskaičiuojama
pagal darbo užmokesčio išlaidas, kiekviena investuojant sukurta darbo vieta
atitinkamoje vietovėje išlaikoma penkerius metus nuo pirmosios priėmimo į darbo
vietą dienos arba MVĮ atveju – trejus metus. Tai neužkerta kelio pakeisti dėl sparčios
technologijų kaitos pasenusią įrangą ar įrenginius, jeigu atitinkamoje vietovėje
ekonominė veikla išlaikoma minimalų pirmiau nurodytą laikotarpį.

7.

Didelių įmonių įgytas turtas turi būti naujas. Nuomojamo materialiojo turto įsigijimui
taikomos šios sąlygos:
(a)

žemės ir pastatų nuoma turi trukti ne mažiau kaip penkerius metus nuo
numatomos investicinio projekto pabaigos datos arba MVĮ atveju – trejus
metus;

(b)

įrangos ar mašinų nuoma turi būti finansinė išperkamoji nuoma su
įsipareigojimu nupirkti turtą pasibaigus nuomos terminui.

Įmonės įsigijimo atveju atsižvelgiama tik į turto įsigijimo iš trečiųjų šalių,
nesusijusių su pirkėju, išlaidas. Sandoris vykdomas rinkos sąlygomis. Turtas, kuriam
įsigyti jau buvo suteikta pagalba prieš jo pirkimą, nėra laikomas tinkamu finansuoti.
Jeigu mažosios įmonės nuosavybę perima pirmojo (-ųjų) savininko (-ų) šeima arba
buvę darbuotojai, sąlyga, kad turtą turi įsigyti nepriklausomas investuotojas,
panaikinama.
8.

9.

Regioniniu investiciniu projektu tiesiogiai sukurtos darbo vietos tenkina šias sąlygas:
(a)

darbo vietos užpildomos per trejus metus nuo darbų pabaigos ir

(b)

dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų
skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12
mėnesių.

Plačiajuosčio tinklo plėtrai skirta regioninė pagalba tenkina šias sąlygas:
(a)

LT

pagalba teikiama tik vietovėse, kuriose nėra tokios pačios kategorijos
infrastruktūros (plačiajuostės arba naujos kartos prieigos) ir kuriose
artimiausioje ateityje tokia infrastruktūra greičiausiai nebus plėtojama, ir
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(b)

subsidiją gaunantis tinklo operatorius turi teikti aktyviąją arba pasyviąją
didmeninę prieigą sąžiningomis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis su
veiksmingo ir visiško atsiejimo galimybe, ir

(c)

pagalba skiriama vykdant konkurencinę atranką.

10.

Regioninė pagalba mokslinių tyrimų infrastruktūroms teikiama
infrastruktūroms, kurios suteikia prieigą skaidriai ir be diskriminacijos.

tik

toms

11.

Pagalbos intensyvumas, išreikštas bendruoju subsidijos ekvivalentu, neviršija
didžiausio pagalbos intensyvumo, nustatyto regioninės pagalbos žemėlapyje,
galiojančiame pagalbos suteikimo metu atitinkamoje vietovėje. Jei pagalbos
intensyvumas apskaičiuojamas pagal 5 dalį, didžiausias pagalbos intensyvumas
neviršija palankiausios sumos, gaunamos apskaičiuojant tą intensyvumą remiantis
investicinėmis išlaidomis arba darbo užmokesčio išlaidomis. Didelių investicinių
projektų, kurių tinkamos finansuoti išlaidos yra mažesnės kaip 100 mln. EUR, atveju
didžiausias pagalbos intensyvumas gali būti taikomas tik 50 mln. EUR
neviršijančioms tinkamoms finansuoti išlaidoms. Tinkamų finansuoti išlaidų,
viršijančių pirmuosius 50 mln. EUR, atžvilgiu didžiausias pagalbos intensyvumas
sumažinamas 50 %.

12.

Pradinių investicijų, susijusių su Europos teritorinio bendradarbiavimo projektais,
kuriems taikomas [COM(2011) 611, ERPF / ETB reglamentas], atveju pagalbos
intensyvumas, nustatytas vietovei, kurioje vykdoma pradinė investicija, taikomas
visiems projekte dalyvaujantiems pagalbos gavėjams. Jeigu pradinė investicija
vykdoma dviejose ar daugiau remiamų vietovių, didžiausias pagalbos intensyvumas
yra tas, kuris taikomas remiamoje vietovėje, kurioje patiriama didžioji dalis tinkamų
finansuoti išlaidų. Remiamose vietovėse, atitinkančiose pagalbos skyrimo
reikalavimus pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punktą, ši nuostata taikoma tik
MVĮ.

13.

Atitinkamame regioninės pagalbos žemėlapyje nustatytas didžiausias pagalbos
intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų, kai pagalba skiriama
mažosioms įmonėms, ir 10 procentinių punktų, kai pagalba skiriama vidutinėms
įmonėms, išskyrus tuos atvejus, kai pagalba teikiama dideliems investiciniams
projektams.

14.

Pagalbos gavėjo finansinis įnašas iš nuosavų išteklių arba iš išorės gautų lėšų,
teikiamas be jokios viešosios paramos, turi sudaryti bent 25 % tinkamų finansuoti
išlaidų. Tačiau, kai pagal šio straipsnio 13 dalį padidintas didžiausias pagalbos
intensyvumas viršija 75 %, atitinkamai sumažinamas pagalbos gavėjo finansinis
įnašas.
16 straipsnis
Regioninė veiklos pagalba

1.

LT

Regioninės veiklos pagalbos schemos atokiausiuose regionuose ir retai
apgyvendintose vietovėse yra suderinamos su vidaus rinka pagal Sutarties
107 straipsnio 3 dalį ir joms netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties
108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos
sąlygos.
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2.

Regioninės veiklos pagalbos schemomis kompensuojama:
(a)

prekių, pagamintų veiklos pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiose
vietovėse, transporto išlaidos;

(b)

papildomos išlaidos atokiausiame regione, išskyrus transporto išlaidas.

Prekių, pagamintų veiklos pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiose vietovėse,
transporto išlaidos kompensuojamos tose vietovėse įsisteigusioms įmonėms. Pagalba
apskaičiuojama pagal nustatytą sumą už tonkilometrį arba TEU20 kilometrą arba kitą
atitinkamą vienetą. Kiekviena nustatyta suma apskaičiuojama pagal standartinius
transporto įkainius pagal transporto priemonę arba prekių rūšį arba derinant abu
rodiklius. Visi standartiniai transporto įkainiai nustatomi ex ante pagal reisą iš kilmės
vietos į paskirties vietą atitinkamoje valstybėje narėje naudojant transporto priemonę
arba derinant kelias transporto priemones, dėl kurių pagalbos gavėjai patiria
mažiausiai išlaidų. Renkantis transporto priemonę arba kelių transporto priemonių
derinį standartiniams transporto įkainiams nustatyti, pirmenybė teikiama transporto
priemonėms, dėl kurių su aplinka susijusios išorinės išlaidos yra mažesnės.
Papildomos išlaidos atokiausiame regione, išskyrus transporto išlaidas,
kompensuojamos tuose regionuose įsisteigusioms įmonėms. Metinė pagalbos suma
vienam pagalbos gavėjui neviršija mažiausios iš šių sumų:

3.

(b)

LT

10 % pagalbos gavėjo metinių pardavimo pajamų atitinkamame
atokiausiame regione;

•

10 % pagalbos gavėjo metinės grynosios apyvartos atitinkamame
atokiausiame regione.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
(a)

20

•

transporto išlaidos už:
•

reikalavimus atitinkančioje vietovėje pagamintų prekių vežimą iš jų
kilmės vietos toje reikalavimus atitinkančioje vietovėje į paskirties vietą
kitame atitinkamos valstybės narės regione arba kitoje valstybėje narėje;

•

žaliavų arba tarpinių produktų, naudojamų prekėms gaminti, vežimą iš jų
kilmės vietos kitame atitinkamos valstybės narės regione arba kitoje
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje į paskirties vietą reikalavimus
atitinkančioje vietovėje;

•

tik atokiausių regionų atveju – žaliavų arba tarpinių produktų, pagamintų
atitinkamame atokiausiame regione, vežimą iš jų pagaminimo vietos į
galutinio perdirbimo vietą atitinkamame regione;

papildomos gamybos ir veiklos išlaidos, išskyrus transporto išlaidas, kurias
atokiausiuose regionuose įsisteigę pagalbos gavėjai patiria dėl tiesioginio
vienos ar kelių nuolatinių kliūčių, nurodytų Sutarties 349 straipsnyje, poveikio.

Dvidešimties pėdų ekvivalento ekvivalentas (TEU).
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4.

Pagalbos intensyvumas neviršija 100 % tinkamų finansuoti išlaidų.

2 SKIRSNIS. PAGALBA MVĮ
17 straipsnis
Investicinė pagalba MVĮ
1.

Investicinė pagalba MVĮ yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107
straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio
3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

3.

(a)

investicijų į materialųjį ir nematerialųjį turtą išlaidos; arba

(b)

numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl investiciniu projektu
tiesiogiai sukurtų darbo vietų, apskaičiuotos per dvejus metus.

Kad taikant šį reglamentą investicija būtų laikoma tinkamomis finansuoti išlaidomis,
ji yra:
(a)

investicija į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės
kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima
gaminti naujus papildomus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos
proceso esminiu keitimu; arba

(b)

tiesiogiai su įmone susijusio ilgalaikio turto įsigijimas, kai įmonė nutraukė
veiklą arba būtų nutraukusi veiklą, jei nebūtų įsigyta, ir turtą įsigyja
nepriklausomas investuotojas. Sandoris vykdomas rinkos sąlygomis.

Jeigu mažosios įmonės nuosavybę perima pirmojo (-ųjų) savininko (-ų) šeima arba
buvę darbuotojai, sąlyga, kad turtą turi įsigyti nepriklausomas investuotojas,
panaikinama. Vien tik įmonės akcijų įsigijimas nėra investicija.
4.

5.

6.

Kad taikant šį reglamentą nematerialusis turtas būtų laikomas tinkamomis finansuoti
išlaidomis, jis tenkina šias sąlygas:
(a)

jis turi būti naudojamas tik pagalbą gaunančioje įmonėje ir

(b)

jis turi būti laikomas nusidėvinčiu turtu, ir

(c)

jis turi būti įsigytas iš trečiųjų šalių įprastomis rinkos sąlygomis arba

(d)

jis turi būti įtrauktas į įmonės turtą bent trejus metus.

Kad taikant šį reglamentą investiciniu projektu tiesiogiai sukurtos darbo vietos būtų
laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jos tenkina šias sąlygas:
(a)

darbo vietos turi būti sukurtos per trejus metus nuo investavimo pabaigos;

(b)

dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų
skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12
mėnesių;

(c)

sukurtos darbo vietos išlaikomos mažiausiai trejus metus nuo pirmosios
priėmimo į darbo vietą dienos.

Pagalbos intensyvumas neviršija:
(a)

LT

20 % tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu pagalba teikiama mažosioms įmonėms;
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(b)

10 % tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu pagalba teikiama vidutinėms įmonėms.

18 straipsnis
Pagalba MVĮ bendradarbiavimo išlaidoms, susijusioms su ETB projektais, kompensuoti
1.

Pagalba bendradarbiavimo išlaidoms, kurias patiria MVĮ dalyvaudamos Europos
teritorinio bendradarbiavimo projektuose, kuriems taikomas Reglamentas
[COM(2011)611, ERPF / ETB], kompensuoti yra suderinama su vidaus rinka pagal
Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties
108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos
sąlygos.

2.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
(a)

organizacinio bendradarbiavimo išlaidos;

(b)

išorės konsultantų ir paslaugų teikėjų teikiamų su bendradarbiavimu susijusių
konsultacinių paslaugų ir paramos paslaugų išlaidos;

(c)

kelionės išlaidos, išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir
reikmenims, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami
vien projektui, išlaidos.

2 dalies b punkte nurodytos paslaugos nėra nuolatinė ar periodinė veikla ir nėra susijusios su
įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, pavyzdžiui, tomis, kurios yra skirtos einamosioms
konsultavimosi mokesčių klausimais paslaugoms, įprastoms teisinėms paslaugoms ar
reklamai.
3.

Pagalbos suma neviršija 50 % tinkamų finansuoti išlaidų.
19 straipsnis
MVĮ galimybės gauti finansavimą. Rizikos finansų pagalba

LT

1.

Rizikos finansų pagalba yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107
straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio
3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Rizikos finansų priemonė gali būti:
(a)

investicijos į finansų tarpininkų, tiesiogiai ar netiesiogiai teikiančių rizikos
finansus tinkamoms finansuoti MVĮ, nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą; arba

(b)

garantijos investuotojams arba finansų tarpininkams, skirtos nuostoliams dėl
tinkamoms finansuoti MVĮ suteiktų rizikos finansų padengti; arba

(c)

paskolos finansų tarpininkams, teikiantiems rizikos finansus tinkamoms
finansuoti MVĮ; arba

(d)

fiskalinės paskatos nepriklausomiems privatiems investuotojams, kurie yra
fiziniai asmenys, teikiantys rizikos finansus tinkamoms finansuoti MVĮ.
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3.

Rizikos finansų priemone gali naudotis visų rūšių finansų tarpininkai, atitinkantys iš
anksto nustatytus kriterijus, objektyviai pateisinamus investicijų pobūdžiu, ir ja
finansų tarpininkai nėra diskriminuojami pagal įsisteigimo ar įregistravimo vietą bet
kurioje valstybėje narėje. Ši sąlyga netaikoma subjektams, kuriems valstybė narė
pavedė įgyvendinti rizikos finansų priemonę.

4.

Rizikos finansų priemonė yra skirta MVĮ, kurios pradinio rizikos finansų suteikimo
metu yra nebiržinės ir atitinka vieną iš šių tinkamumo kriterijų:
(a)

jos vykdo veiklą bet kurioje rinkoje mažiau nei [penkerius] metus nuo savo
pirmo komercinio pardavimo; arba

(b)

jų vidutinė metinė apyvarta nuo įregistravimo neviršija 10 % bendro
finansavimo, suteikto pagal rizikos finansų priemonę; arba

(c)

jos siekė gauti paramą pagal rizikos finansų priemonę, kad patektų į naują
produkto rinką ir nutrauktų ankstesnę komercinę veiklą pagal verslo planą,
kuriame išdėstyti tokio perėjimo terminai ir sąlygos.

5.

Rizikos finansų priemone taip pat gali būti remiamos paskesnės investicijos,
įvykdytos pasibaigus 4 dalies a punkte nurodytam penkerių metų laikotarpiui.

6.

Rizikos finansų priemone gali būti remiamas pakeitimo kapitalas tik jeigu jis yra
derinamas su nauju kapitalu, sudarančiu bent [50] % kiekvieno investavimo į
tinkamą finansuoti MVĮ etapo.

7.

Nuosavo kapitalo priemonių, kurioms taikomas šio straipsnio 2 dalies a punktas,
atveju ne daugiau kaip 30 % visų fondo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo
numatytojo kapitalo naudojama kitais nei rizikos finansų teikimas tinkamoms
finansuoti MVĮ tikslais.

8.

Rizikos finansai tinkamoms finansuoti MVĮ gali būti teikiami investicijomis į
nuosavą kapitalą, kvazinuosavą kapitalą, rizikos finansų paskolomis arba šias
priemones derinant.

9.

Visa šio straipsnio 8 dalyje nurodyta rizikos finansų suma neviršija [10] mln. EUR
vienai tinkamai finansuoti MVĮ.

10.

Rizikos finansų priemonė pritraukia papildomo nepriklausomų privačių investuotojų
lėšų finansų tarpininkų ar tinkamų finansuoti MVĮ lygmeniu, kad visa suma pasiektų
tokias minimalias ribas:

11.

(a)

[10 %] rizikos finansų, suteiktų tinkamoms finansuoti MVĮ prieš jų pirmą
komercinį pardavimą bet kurioje rinkoje;

(b)

[40 %] rizikos finansų, suteiktų šio straipsnio 4 dalyje nurodytoms tinkamoms
finansuoti MVĮ;

(c)

[60 %] rizikos finansų, suteiktų paskesnei investicijai pasibaigus šio straipsnio
4 dalies a punkte nurodytam penkerių metų laikotarpiui.

Rizikos finansų priemonė tenkina šias sąlygas:
(a)

LT

finansų tarpininkai, investuotojai ir valdytojai atrenkami pagal atvirą, skaidrią
ir nediskriminacinę konkurso procedūrą, kuria siekiama sudaryti tinkamus
rizikos ir grąžos dalijimosi susitarimus, kuriuose pirmenybė teikiama ne
apsaugai nuo investicijų vertės sumažėjimo, bet nelygiam pelno pasidalijimui.
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(b)

jeigu viešieji ir privatūs investuotojai nuostoliais dalijasi nelygiai, pirmieji
viešojo investuotojo patirti nuostoliai apribojami [20 %] bendros jo
investicijos;

(c)

garantijų, kurioms taikomas 2 dalies b punktas, dydis apribojamas iki [50] % ir
visi valstybės narės prisiimti nuostoliai apribojami [20] % pagrindinio
garantuojamo portfelio.

a punktas netaikomas subjektams, kuriems valstybė narė pavedė įgyvendinti rizikos
finansų priemonę.
12.

13.

Siekiant užtikrinti, kad finansavimo sprendimais būtų siekiama gauti pelno, su
finansų tarpininkais susijusios rizikos finansų priemonės tenkina šias sąlygas:
(a)

finansų tarpininkas yra įsisteigęs pagal taikomus teisės aktus ir taikant
išsamaus patikrinimo procedūrą užtikrinama komerciškai pagrįsta investavimo
strategija, be kita ko, apimanti tinkamą rizikos išskaidymo politiką, kuria
siekiama užtikrinti ekonominį gyvybingumą ir veiksmingumo mastą, susijusį
su jo investicijų portfelio dydžiu ir teritorine aprėptimi, ir

(b)

rizikos finansai tinkamoms finansuoti MVĮ teikiami pagal perspektyvų verslo
planą, kuriame pateikiama išsami informacija apie produktą, pardavimo bei
pelningumo pokyčius ir kuriame ex ante nustatytas finansinis pajėgumas, ir

(c)

kiekvienai investicijai numatoma aiški ir reali pasitraukimo strategija.

Finansų tarpininkai valdomi komerciniu pagrindu. Laikoma, kad taip yra, kai
tenkinamos šios sąlygos:
(a)

valdytojas turi būti nepriklausomas, veikti profesionaliai ir pagal įstatymą ar
sutartį būti įpareigotas veikti stropiai ir sąžiningai kaip profesionalus valdytojas
ir

(b)

valdytojo atlygis atitinka rinkos praktiką, ir

(c)

valdytojas gauna nuo veiklos rezultatų priklausantį atlygį arba prisiima dalį
investicijų rizikos, bendrai investuodamas savo nuosavus išteklius tomis
pačiomis rizikos sąlygomis kaip ir viešasis investuotojas, ir

(d)

valdytojas sudaro susitarimą su investuotojais, kuriame išdėstoma investavimo
strategija, investicijų kriterijai ir siūlomas investavimo tvarkaraštis, ir

(e)

privatiems investuotojams investavimo tarpininko valdymo organuose
atstovaujama proporcingai pagal jų investicijų dalį, tačiau jie nedalyvauja
priimant kasdienius finansavimo sprendimus.

Laikoma, kad b punkte nustatyta sąlyga tenkinama, kai valdytojas atrenkamas pagal
atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę konkurso procedūrą, remiantis objektyviais
kriterijais, susijusiais su patirtimi, kompetencija ir veiklos bei finansiniu pajėgumu.
14.

LT

Rizikos finansų priemonė, pagal kurią teikiamos garantijos arba paskolos, kurioms
taikomi šio straipsnio 2 dalies b ir c punktai, tenkina šias sąlygas:
(a)

remdamasis savo ankstesnių trejų metų finansinėmis ataskaitomis, finansų
tarpininkas gali įrodyti, kad pagal rizikos finansų priemonę remiamas paskolų
portfelis apima reikšmingą skaičių MVĮ, kurios, turint omeny jo vidaus reitingų
kriterijus, be priemonės nebūtų buvusios finansuojamos;

(b)

9 dalies tikslais apskaičiuojant didžiausią investicijos sumą atsižvelgiama į
nominalią paskolos sumą.
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20 straipsnis
MVĮ galimybės gauti finansavimą. Verslo pradžios pagalba
1.

Verslo pradžios pagalbos schemos yra suderinamos su vidaus rinka pagal Sutarties
107 straipsnio 3 dalį ir joms netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108
straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Tinkamos finansuoti įmonės yra nebiržinės įmonės ne ilgiau kaip penkerius metus po
jų reistracijos, kurios dar nepaskirstė pelno ir nebuvo sukurtos per susijungimą ir
kurios yra:

3.

(a)

mažosios įmonės arba

(b)

mažosios ir novatoriškos įmonės, kaip nustatyta šiame reglamente.

Verslo pradžios pagalba yra:
(a)

paskolos su rinkos sąlygų neatitinkančiomis palūkanų normomis, kurių trukmė
ne ilgesnė kaip penkeri metai, o didžiausia nominali suma yra ne didesnė kaip
[2] mln. EUR arba [3] mln. EUR įmonėms, įsisteigusioms remiamose
vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas, arba
[4] mln. EUR įmonėms, įsisteigusioms remiamose vietovėse, tenkinančiose
Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas;

(b)

garantijos su rinkos sąlygų neatitinkančiomis priemokomis, kurių trukmė ne
ilgesnė kaip penkeri metai, o didžiausia nominali suma yra ne didesnė kaip
[3] mln. EUR arba [4,5] mln. EUR įmonėms, įsisteigusioms remiamose
vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas, arba
[6] mln. EUR įmonėms, įsisteigusioms remiamose vietovėse, tenkinančiose
Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas;

(c)

dotacijos, palūkanų normų ir garantijos mokesčio sumažinimas iki [0,4] mln.
EUR bendrojo subsidijos ekvivalento arba [0,6] mln. EUR įmonėms,
įsisteigusioms remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3
dalies c punkto sąlygas, arba [0,8] mln. EUR įmonėms, įsisteigusioms
remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto
sąlygas.

4.

Mažosioms ir novatoriškoms įmonėms 3 dalyje nurodytos didžiausios sumos gali
būti padvigubintos.

5.

Pagalbos gavėjas gali gauti pagalbą tik vieną kartą per tą laikotarpį, kuriuo jis
laikomas nauja verslo įmone.
21 straipsnis
Pagalba MVĮ skirtoms alternatyvioms prekybos platformoms

LT

1.

Pagalba MVĮ skirtoms alternatyvioms prekybos platformoms yra suderinama su
vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas
pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I
skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Jeigu platformos operatorius yra MVĮ, pagalbos priemonė gali apimti verslo pradžios
pagalbą platformos operatoriui, tokiu atveju taikomos 20 straipsnyje nustatytos
sąlygos.
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3.

Pagalbos priemonė gali apimti fiskalines paskatas per platformą investuojantiems
nepriklausomiems privatiems investuotojams, fiziniams asmenims, susijusias su jų
rizikos finansų investicijomis į MVĮ per alternatyvią prekybos platformą.
22 straipsnis
Pagalba žvalgymo išlaidoms kompensuoti

1.

Pagalba, kuria padengiama dalis žvalgymo išlaidų yra suderinama su vidaus rinka
pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal
Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje
nustatytos sąlygos.

2.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra žvalgymo ir pradinio patikrinimo, kuriuos
profesionalūs privačių fondų valdytojai arba investuotojai atlieka prieš išsamaus
patikrinimo procedūrą, kad nustatytų tikslines įmones prieš pradedant išsamaus
patikrinimo procedūrą, išlaidos.

3.

Pagalba gali būti teikiama dotacijos forma.

4.

Pagalbos intensyvumas neviršija [50] % tinkamų finansuoti išlaidų.

3 SKIRSNIS. PAGALBA MOKSLINIAMS TYRIMAMS, TECHNOLOGINEI PLĖTRAI IR
INOVACIJOMS

23 straipsnis
Pagalba mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams
1.

Pagalba mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams yra suderinama su
vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas
pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir
I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Remiama mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projekto dalis visiškai atitinka
vieną arba daugiau toliau nurodytų kategorijų:

3.
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(a)

fundamentiniai tyrimai;

(b)

pramoniniai tyrimai;

(c)

bandomoji taikomoji veikla;

(d)

galimybių studijos.

Tinkamos finansuoti išlaidos priskiriamos prie konkrečios mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros kategorijos ir yra:
(a)

išlaidos personalui;

(b)

išlaidos priemonėms, įrenginiams, pastatams ir žemei, atsižvelgiant į mastą ir
laikotarpį, kuriuo jie naudojami mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
projektui;

(c)

išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir
patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių
įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų,
naudojamų vien mokslinių tyrimų veiklai, išlaidos;
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(d)

papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas
medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios
vykdant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą.

Kai remiamais projektais sukuriami tinkami komerciškai naudoti prototipai ar
bandomieji projektai, pajamos, gautos per pirmuosius penkerius komercinio
naudojimo metus, atimamos iš tinkamų finansuoti išlaidų ex ante arba ex post.
4.

Galimybių studijų atveju tinkamos finansuoti yra studijos atlikimo išlaidos.

5.

Pagalbos kiekvienam pagalbos gavėjui intensyvumas neviršija:

6.

(a)

100 % tinkamų finansuoti išlaidų – fundamentiniams tyrimams;

(b)

50 % tinkamų finansuoti išlaidų – pramoniniams tyrimams;

(c)

25 % tinkamų finansuoti išlaidų – bandomajai taikomajai veiklai;

(d)

50 % tinkamų finansuoti išlaidų – galimybių studijoms;

Pagalbos pramoniniams tyrimams ir bandomajai taikomajai veiklai intensyvumas
gali būti padidintas iki 80 % tinkamų finansuoti išlaidų didžiausio pagalbos
intensyvumo:
(a)

10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų
mažosioms įmonėms

(b)

15 procentinių punktų, jeigu:

(c)

i)

vykdant projektą veiksmingai bendradarbiaujama ir projekte dalyvauja
bent viena MVĮ arba projektas vykdomas bent dviejose valstybėse narėse
ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 70 % tinkamų finansuoti
išlaidų, arba jį vykdant dalyvauja bent viena mokslinių tyrimų ir žinių
sklaidos organizacija, kuri viena ar kartu su kita tokia organizacija
padengia bent 10 % tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo
pačios mokslinių tyrimų rezultatus; arba

ii)

projekto rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose,
atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirąją programinę
įrangą;

[5] procentiniais punktais didelių įmonių, įsisteigusių remiamose vietovėse,
tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas, investicijoms į
tinkamus komerciškai naudoti prototipus ar bandomuosius projektus, jeigu
tinkamos finansuoti išlaidos pagal šį straipsnį sutampa su išlaidomis, kurios yra
tinkamos finansuoti pagal 15 straipsnį [Regioninė investicinė pagalba], ir iki
mažiausio pagalbos intensyvumo, leidžiamo remiamose vietovėse,
tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas.
24 straipsnis
Investicinė pagalba mokslinių tyrimų infrastruktūroms

1.
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Pagalba ekonominę veiklą vykdančių mokslinių tyrimų infrastruktūrų statymui ar
atnaujinimui yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir
jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu
tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.
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2.

Jeigu mokslinių tyrimų infrastruktūra vykdo ir ekonominę, ir neekonominę veiklą,
atitinkamas finansavimas, išlaidos ir pajamos į apskaitą turi būti įrašomi atskirai
pagal nuosekliai taikomus ir objektyviai pagrįstus sąnaudų apskaitos principus.

3.

Kaina už infrastruktūros eksploatavimą arba naudojimą atitinka rinkos kainą.

4.

Prieiga prie infrastruktūros suteikiama skaidriai ir be diskriminacijos. Nukrypstant
nuo šio principo, įmonėms, kurios finansavo bent 50 % mokslinių tyrimų
infrastruktūros investicinių išlaidų gali būti suteikta lengvatinė prieiga prie tokios
infrastruktūros, jeigu tokia prieiga suteikiama rinkos kaina, ribotam laikui, o
lengvatinės prieigos sąlygos yra paskelbtos.

5.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra investicijų į nematerialųjį ir materialųjį turtą
išlaidos.

6.

Pagalbos intensyvumas neviršija [25] % tinkamų finansuoti išlaidų.
Jis gali būti padidintas iki [35] % tinkamų finansuoti išlaidų infrastruktūroms,
esančioms remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a
punkto sąlygas, ir iki [30] % tinkamų finansuoti išlaidų infrastruktūroms, esančioms
remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto
sąlygas.
25 straipsnis
Inovacijų pagalba MVĮ

1.

Inovacijų pagalba MVĮ yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio
3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį,
jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

3.

(a)

patentų ir kitų pramoninės nuosavybės teisių gavimo bei patvirtinimo išlaidos;

(b)

mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacijos arba didelės įmonės aukštos
kvalifikacijos darbuotojų, kurie atlikdami naujai sukurtas pareigas pagalbą
gaunančioje įmonėje vykdo mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir
inovacijų veiklą, bet nepakeičia kitų darbuotojų, komandiravimo išlaidos;

(c)

inovacijų konsultacinių paslaugų ir paramos paslaugų išlaidos;

(d)

procesų arba organizacinių inovacijų diegimo išlaidos;

(e)

dalyvavimo mugėje ar parodoje, kurioje pristatomi nauji arba labai patobulinti
produktai ir (arba) paslaugos, išlaidos.

Pagalbos intensyvumas neviršija 50 % tinkamų finansuoti išlaidų.
26 straipsnis
Pagalba moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriuose

1.
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Pagalba moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriuose yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai
netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu
tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.
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2.

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektas yra svarbus visiems veiklos
vykdytojams konkrečiame sektoriuje arba subsektoriuje.

3.

Informacija, kad bus vykdomas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektas,
ir tokių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslas skelbiami internete prieš
pradedant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą. Būtina paminėti datą,
kada maždaug tikimasi rezultatų, ir vietą internete, kur jie bus paskelbti, kartu
nurodant, kad su rezultatais bus galima susipažinti nemokamai.
Su mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rezultatais internete galima susipažinti
mažiausiai penkerius metus. Jie skelbiami ne vėliau, nei skelbiama bet kokia
informacija, kuri gali būti pateikta bet kurios konkrečios organizacijos nariams.

4.

Tinkamos finansuoti yra nurodytos 23 straipsnio 3 dalyje.

5.

Pagalbos intensyvumas neviršija 100 % tinkamų finansuoti išlaidų.

4 SKIRSNIS. PAGALBA MOKYMUI
27 straipsnis
Pagalba mokymui
1.

Pagalba mokymui yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3
dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu
tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Pagalba neteikiama, jeigu mokymu užtikrinama, kad bendrovės laikytųsi
nacionalinių privalomųjų mokymo standartų.

3.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

4.

5.
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(a)

išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme;

(b)

tiesiogiai su projektu susijusios mokytojų ir mokomų asmenų veiklos išlaidos,
pavyzdžiui, kelionės išlaidos, išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms
medžiagoms ir reikmenims, įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo, kiek jie
nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos;

(c)

su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;

Pagalbos intensyvumas neviršija [50 %] tinkamų finansuoti išlaidų. Jis gali būti
padidintas iki 70 % tinkamų finansuoti išlaidų didžiausio pagalbos intensyvumo:
(a)

10 procentinių punktų, jei mokymas suteikiamas neįgaliems ar palankių sąlygų
neturintiems darbuotojams;

(b)

10 procentinių punktų, jei pagalba skiriama vidutinėms įmonėms, ir 20
procentinių punktų, jei pagalba skiriama mažosioms įmonėms;

Kai pagalba teikiama jūrų transporto sektoriuje, jos intensyvumas gali būti padidintas
iki 100 % tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tenkinamos šios sąlygos:
(a)

mokomas asmuo nėra nuolatinis laivo įgulos narys, o tik laikinas darbuotojas,
ir

(b)

mokymas vyksta laivuose, įtrauktuose į Sąjungos registrus.
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5 SKIRSNIS. PAGALBA PALANKIŲ SĄLYGŲ NETURINTIEMS IR NEĮGALIEMS
DARBUOTOJAMS

28 straipsnis
Pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui arba neįgaliųjų užimtumui
darbo užmokesčio subsidijų forma
1.

Pagalbos palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui arba neįgaliųjų
užimtumui schemos yra suderinamos su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3
dalį ir joms netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį,
jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Dėl pagalbos turi padidėti grynasis atitinkamoje įmonėje įdarbintų palankių sąlygų
neturinčių arba neįgalių darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų
skaičiumi per ankstesnius dvylika mėnesių.

3.

2 dalis netaikoma, jeigu darbo vieta ar darbo vietos atsilaisvino dėl savanoriško
išėjimo iš darbo, neįgalumo, išėjimo į pensiją dėl amžiaus, savanoriško darbo laiko
sumažinimo arba teisėto atleidimo dėl netinkamo elgesio, o ne dėl atleidimo dėl
darbo vietų mažinimo ar pasibaigus terminuotajai darbo sutarčiai.

4.

Išskyrus teisėtą atleidimą iš darbo dėl netinkamo elgesio, palankių sąlygų neturintys
arba neįgalūs darbuotojai pagal taikomus darbo sutartis reglamentuojančius
nacionalinės teisės aktus arba bet kokį kolektyvinį susitarimą turi teisę į nuolatinį
darbą bent minimalų laikotarpį.

5.

Jeigu įdarbinimo laikotarpis trumpesnis negu 12 mėnesių, pagalba atitinkamai
mažinama pro rata.

6.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

7.

(a)

darbo užmokesčio išlaidos per daugiausiai 12 mėnesių laikotarpį nuo palankių
sąlygų neturinčio darbuotojo įdarbinimo;

(b)

darbo užmokesčio išlaidos per daugiausiai 24 mėnesių laikotarpį nuo labai
nepalankias sąlygas turinčio darbuotojo įdarbinimo;

(c)

darbo užmokesčio išlaidos per bet kurį konkretų laikotarpį, kurį neįgalus
darbuotojas dirba.

Pagalbos intensyvumas neviršija:
(a)

50 % tinkamų finansuoti išlaidų pagalbos palankių sąlygų neturinčių
darbuotojų įdarbinimui atveju;

(b)

75 % tinkamų finansuoti išlaidų pagalbos neįgaliųjų užimtumui atveju.
29 straipsnis
Pagalba neįgaliųjų užimtumo papildomoms išlaidoms kompensuoti

1.

Pagalba neįgaliųjų užimtumo papildomoms išlaidoms kompensuoti yra suderinama
su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas
pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I
skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
(a)

LT

patalpų pritaikymo išlaidos;
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3.

(b)

personalo užimtumo išlaidos, susijusios tik su laiku, skirtu padėti neįgaliems
darbuotojams;

(c)

neįgaliems darbuotojams skirtų įrenginių pritaikymo ar įsigijimo arba
programinės įrangos įsigijimo ir patvirtinimo išlaidos, įskaitant išlaidas
pritaikytai ar pagalbinei technologijų įrangai, kurios papildo išlaidas, kurias
pagalbos gavėjas būtų patyręs, įdarbindamas negalios neturinčius darbuotojus;

(d)

jei pagalbos gavėjas suteikia globojamąjį užimtumą, atitinkamos įmonės
statybos, įrengimo arba išplėtimo išlaidos ir bet kurios dėl neįgaliųjų užimtumo
tiesiogiai susidariusios administravimo ir transporto išlaidos.

Pagalbos intensyvumas neviršija 100 % tinkamų finansuoti išlaidų.

6 SKIRSNIS. PAGALBA APLINKOS APSAUGAI
30 straipsnis
Investicinė pagalba, leidžianti įmonėms taikyti griežtesnius nei Sąjungos aplinkos apsaugos
standartus arba gerinti aplinkos apsaugą, jeigu Sąjungos standartų nėra
1.

Investicinė pagalba, leidžianti įmonėms taikyti griežtesnius nei Sąjungos aplinkos
apsaugos standartus arba gerinti aplinkos apsaugą, jeigu Sąjungos standartų nėra, yra
suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas
reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame
straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Investicijos atitinka vieną iš šių sąlygų:
investicijomis pagalbos gavėjui sudaromos sąlygos savo veikla gerinti aplinkos
apsaugą taikant griežtesnius nei Sąjungos taikomi standartus, neatsižvelgiant į
tai, ar esama privalomų nacionalinių standartų, griežtesnių nei Sąjungos
standartai;

(b)

investicijomis pagalbos gavėjui sudaromos sąlygos savo veikla gerinti aplinkos
apsaugą, kai Sąjungos standartų nėra.

3.

Pagalba negali būti teikiama, jeigu investicijomis turi būti užtikrinta, kad bendrovės
laikytųsi jau priimtų, tačiau dar neįsigaliojusių Sąjungos standartų.

4.

Nukrypstant nuo 3 dalies pagalba gali būti teikiama:

5.
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(a)

•

naujoms kelių, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų transporto priemonėms,
atitinkančioms priimtus ES standartus, įsigyti, jeigu jos įsigyjamos dar
neįsigaliojus šiems standartams, o jiems įsigaliojus jie netaikomi atgaline data
jau įsigytoms transporto priemonėms;

•

naudojamoms kelių, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų transporto
priemonėms modernizuoti, jeigu šių transporto priemonių naudojimo pradžios
dieną ES standartai dar nebuvo įsigalioję, o jiems įsigaliojus jie netaikomi
atgaline data šioms transporto priemonėms.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra investicinės išlaidos, būtinos siekiant taikyti
griežtesnius nei Sąjungos taikomi standartus. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su
geresnės aplinkos apsaugos užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti. Visų pirma
tinkamos finansuoti išlaidos yra:
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6.

(a)

jeigu investicijų į aplinkos apsaugą išlaidų dalį bendrose investicinėse išlaidose
galima nustatyti kaip atskirą investiciją, ši su aplinkos apsauga susijusių išlaidų
dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;

(b)

jeigu investicijų į aplinkos apsaugą išlaidų dalį bendrose investicinėse išlaidose
galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis
investicijomis, ši su aplinkos apsauga susijusių išlaidų dalis yra tinkamos
finansuoti išlaidos;

(c)

visais kitais atvejais – bendros investicinės išlaidos, kurių reikia siekiant taikyti
griežtesnius nei Sąjungos taikomi standartus arba gerinti aplinkos apsaugą,
jeigu Sąjungos standartų nėra. Tinkamos finansuoti išlaidos yra investicijų į
materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą išlaidos.

Pagalbos intensyvumas:
•

neviršija [x] % tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos
apskaičiuojamos pagal 5 dalies a arba b punktą;

•

neviršija [x] % tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos
apskaičiuojamos pagal 5 dalies c punktą.

Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas [x] procentinių punktų, kai pagalba
skiriama vidutinėms įmonėms, ir [x] procentinių punktų, kai pagalba skiriama
mažosioms įmonėms.
[Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas [5] procentiniais punktais, kai pagalba
skiriama didelėms įmonėms, įsisteigusioms remiamose vietovėse, tenkinančiose
Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos
pagal šį straipsnį sutampa su išlaidomis, kurios yra tinkamos finansuoti pagal 15
straipsnį [Regioninė investicinė pagalba], ir iki mažiausio pagalbos intensyvumo,
leidžiamo remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a
punkto sąlygas.]
7.

Pagalbai investicijoms, susijusioms su kitų įmonių atliekų tvarkymu, netaikoma
išimtis pagal šį straipsnį.
31 straipsnis
Investicinė pagalba MVĮ, skirta iš anksto prisitaikyti prie būsimų Sąjungos standartų

1.

Pagalba, leidžianti MVĮ laikytis naujų, dar neįsigaliojusių Sąjungos standartų, kuriais
gerinama aplinkos apsauga, yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107
straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio
3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Sąjungos standartai priimami, o investicijos vykdomos ir baigiamos likus bent
vieniems metams iki atitinkamo standarto įsigaliojimo dienos.

3.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra investicinės išlaidos, būtinos siekiant taikyti
griežtesnius nei Sąjungos taikomi standartus. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su
geresnės aplinkos apsaugos užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti. Visų pirma
tinkamos finansuoti išlaidos yra:
(a)

LT

jeigu investicijų į aplinkos apsaugą išlaidų dalį bendrose investicinėse išlaidose
galima nustatyti kaip atskirą investiciją, ši su aplinkos apsauga susijusių išlaidų
dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;
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4.

(b)

jeigu investicijų į aplinkos apsaugą išlaidų dalį bendrose investicinėse išlaidose
galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis
investicijomis, ši su aplinkos apsauga susijusių išlaidų dalis yra tinkamos
finansuoti išlaidos;

(c)

visais kitais atvejais – bendros investicinės išlaidos, kurių reikia siekiant iš
anksto prisitaikyti prie būsimų Sąjungos standartų. Tinkamos finansuoti
išlaidos yra investicijų į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą išlaidos.

Pagalbos intensyvumas neviršija:
•

[x] % tinkamų finansuoti išlaidų mažosioms įmonėms ir [x] % tinkamų
finansuoti išlaidų vidutinėms įmonėms, jeigu investicijos vykdomos ir
baigiamos likus daugiau nei trejiems metams iki standarto įsigaliojimo dienos
ir jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal 3 dalies a arba b
punktą;

•

[x] % tinkamų finansuoti išlaidų mažosioms įmonėms, jeigu investicijos
vykdomos ir baigiamos likus vieniems–trejiems metams iki standarto
įsigaliojimo dienos ir jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal
3 dalies a arba b punktą;

•

[x] % tinkamų finansuoti išlaidų mažosioms įmonėms ir [x] % tinkamų
finansuoti išlaidų vidutinėms įmonėms, jeigu investicijos vykdomos ir
baigiamos likus daugiau nei trejiems metams iki standarto įsigaliojimo dienos
ir jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal 3 dalies c punktą;

•

[x] % tinkamų finansuoti išlaidų mažosioms įmonėms, jeigu investicijos
vykdomos ir baigiamos likus vieniems–trejiems metams iki standarto
įsigaliojimo dienos ir jeigu tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal
3 dalies c punktą;

[Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas [5] procentiniais punktais, kai pagalba
skiriama didelėms įmonėms, įsisteigusioms remiamose vietovėse, tenkinančiose
Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos
pagal šį straipsnį sutampa su išlaidomis, kurios yra tinkamos finansuoti pagal 15
straipsnį [Regioninė investicinė pagalba], ir iki mažiausio pagalbos intensyvumo,
leidžiamo remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a
punkto sąlygas.]
32 straipsnis
Investicinė pagalba energijos taupymo priemonėms

LT

1.

Investicinė pagalba, leidžianti įmonėms sutaupyti energijos, yra suderinama su
vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas
pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I
skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Pagalba negali būti teikiama, jeigu patobulinimais turi būti užtikrinta, kad bendrovės
laikytųsi jau priimtų Sąjungos standartų.

3.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra investicinės išlaidos, būtinos geresnei aplinkos
apsaugai užtikrinti. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su geresnės aplinkos apsaugos
užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti. Visų pirma tinkamos finansuoti išlaidos yra:
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4.

(a)

jeigu investicijų į aplinkos apsaugą išlaidų dalį bendrose investicinėse išlaidose
galima nustatyti kaip atskirą investiciją, ši su aplinkos apsauga susijusių išlaidų
dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;

(b)

jeigu investicijų į aplinkos apsaugą išlaidų dalį bendrose investicinėse išlaidose
galima nustatyti lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis
investicijomis, ši su aplinkos apsauga susijusių išlaidų dalis yra tinkamos
finansuoti išlaidos;

(c)

visais kitais atvejais – bendros investicinės išlaidos, kurių reikia siekiant
užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą. Tinkamos finansuoti išlaidos yra
investicijų į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą išlaidos.

Pagalbos intensyvumas:
•

neviršija [x] % tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos
apskaičiuojamos pagal 3 dalies a arba b punktą;

•

neviršija [x] % tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos
apskaičiuojamos pagal 3 dalies c punktą.

Tačiau pagalbos intensyvumas gali būti padidintas [x] procentinių punktų, kai
pagalba skiriama mažosioms įmonėms, ir [x] procentinių punktų, kai pagalba
skiriama vidutinėms įmonėms.
[Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas [5] procentiniais punktais, kai pagalba
skiriama didelėms įmonėms, įsisteigusioms remiamose vietovėse, tenkinančiose
Sutarties 107 straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas, jeigu tinkamos finansuoti išlaidos
pagal šį straipsnį sutampa su išlaidomis, kurios yra tinkamos finansuoti pagal 15
straipsnį [Regioninė investicinė pagalba], ir iki mažiausio pagalbos intensyvumo,
leidžiamo remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a
punkto sąlygas.]
33 straipsnis
Investicinė pagalba didelio naudingumo kogeneracijai
1.

LT

Investicinė pagalba didelio naudingumo kogeneracijai yra suderinama su vidaus
rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti
pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje
nustatytos sąlygos.
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2.

Naujas kogeneracijos įrenginys bendrai sutaupo pirminės energijos, palyginti su
atskira gamyba, kaip numatyta Direktyvoje 2012/27/ES21. Dėl esamo kogeneracijos
įrenginio patobulinimo arba esamo energijos gamybos įrenginio pakeitimo į
kogeneracijos įrenginį sutaupoma pirminės energijos, palyginti su pradine padėtimi.

3.

Investicinė pagalba teikiama naujiems įrenginiams, kurių įrengtoji galia neviršija [x]
MW.

4.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra investicijų į papildomą įrangą, kurios reikia, kad
įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys, išlaidos.

5.

Pagalbos intensyvumas neviršija [x] % tinkamų finansuoti išlaidų. Tačiau pagalbos
intensyvumas gali būti padidintas [x] procentinių punktų, kai pagalba skiriama
mažosioms įmonėms, ir [x] procentinių punktų, kai pagalba skiriama vidutinėms
įmonėms.
GALIMYBĖ. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki [x] % tinkamų
finansuoti išlaidų investicijoms, vykdomoms remiamose vietovėse, tenkinančiose
Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, ir iki [x] % tinkamų finansuoti
išlaidų investicijoms, vykdomoms remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107
straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas.
34 straipsnis
Investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos naudojimui skatinti

1.

21
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Investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos naudojimui skatinti yra
suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas
reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame
straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.
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2.

Pagalbai biodegalų gamybai netaikomas reikalavimas pranešti tik jeigu investicijos
naudojamos vien tvarių biodegalų gamybai.

3.

Pagalba turi būti suderinama arba su 4–7 dalimis, arba su 8 dalimi.

4.

Investicinė pagalba teikiama naujiems įrenginiams, kurių įrengtoji galia neviršija [x]
MW.

5.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra investicinės išlaidos, būtinos geresnei aplinkos
apsaugai užtikrinti. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su geresnės aplinkos apsaugos
užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti.

6.

Jeigu elektros energija tiekiama tinklui, gamintojai arba atitinkamas agregatorius
privalo vykdyti įprastas pareigas, susijusias su prijungimu prie tinklo ir prijungimo
prie tinklo mokesčiais, ir finansiškai atsako už visus nuokrypius (disbalansą) tarp jų
planuojamos pagaminti ir faktiškai pagaminamos elektros energijos per konkretų
disbalanso panaikinimo laikotarpį. Atsižvelgiant į komercinius susitarimus, ši
atsakomybė gali būti perduota kitoms už balansavimą atsakingoms šalims.

7.

Pagalbos intensyvumas neviršija [x] % tinkamų finansuoti išlaidų.
Tačiau pagalbos intensyvumas gali būti padidintas [x] procentinių punktų, kai
pagalba skiriama mažosioms įmonėms, ir [x] procentinių punktų, kai pagalba
skiriama vidutinėms įmonėms.
GALIMYBĖ. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki [x] % tinkamų
finansuoti išlaidų investicijoms, vykdomoms remiamose vietovėse, tenkinančiose
Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto sąlygas, ir iki [x] % tinkamų finansuoti
išlaidų investicijoms, vykdomoms remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107
straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas.

8.

[Pagalba teikiama tikrai konkurencinio, technologijų požiūriu neutralaus konkurso
būdu, remiantis aiškiais, skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais, veiksmingai
užtikrinant, kad pagalba būtų apribota iki mažiausios sumos, būtinos naujiems
atsinaujinančios energijos įrenginiams įrengti]. Toks konkursas atitinka šiuos
reikalavimus:
i)

Sudaromos sąlygos jame dalyvauti pakankamam skaičiui įmonių.

ii)

Su konkursu susijęs biudžetas yra privalomas apribojimas ta prasme, kad
pagalbą gali gauti ne visi konkurso dalyviai.

iii)

Pagalba teikiama remiantis konkurso dalyvio pateiktu pradiniu
pasiūlymu, taip panaikinant tolesnių derybų galimybę.

iv)

Konkurse gali dalyvauti dalyviai iš visų EEE šalių. Valstybės narės
užtikrina, kad būtų įdiegtas bendradarbiavimo su šalimis, kuriose gali
būti įsisteigę konkurso dalyviai, mechanizmas. Valstybės narės gali
reikalauti, kad konkurso dalyvis įrodytų, jog yra pajėgus tiekti elektros
energiją pagalbą teikiančiai valstybei narei.

v)

Kiekviename aukciono proceso etape gali būti nustatyta riba, kuria
užtikrinama, kad konkursas būtų tikrai konkurencinis kiekvienu etapu.
Galima teikti pasiūlymus dėl visų technologijų pagal nustatytas ribas ir
kiekvienu proceso etapu, kartu užtikrinant, kad pigiausia technologija
negalėtų būti per daug kompensuojama.

1 GALIMYBĖ
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vi)

Pagalba teikiama supirkimo priemokų forma.

vii) Konkurso dalyviai privalo prisiimti įprastą balansavimo atsakomybę ir
vykdyti įprastas pareigas, susijusias su prijungimu prie tinklo ir
prijungimo prie tinklo mokesčiais valstybėje narėje, kurioje gaminama
elektros energija.
2 GALIMYBĖ
vi) Pagalba supirkimo priemokų forma teikiama už pagamintą ir elektros
energijos rinkoje parduotą energiją.
vii)

Konkurso dalyviai privalo prisiimti finansinę atsakomybę už visus
nuokrypius (disbalansą) tarp jų planuojamos pagaminti ir faktiškai
pagaminamos elektros energijos per konkretų disbalanso panaikinimo
laikotarpį. Atsižvelgiant į komercinius susitarimus, ši atsakomybė gali
būti perduota kitoms už balansavimą atsakingoms šalims ir yra susieta su
įprastomis pareigomis, susijusiomis su prijungimu prie tinklo ir
prijungimo prie tinklo mokesčiais valstybėje narėje, kurioje gaminama
elektros energija. Atsinaujinančios energijos gamintojai neatleidžiami
nuo pareigos pasiūlyti balansavimo paslaugas perdavimo sistemų
operatoriams, kai tai technologiškai įmanoma.

35 straipsnis
Pagalba aplinkosaugos mokesčių lengvatų forma pagal Direktyvą 2003/96/EB
1.

Pagalbos aplinkosaugos mokesčių lengvatų forma schemos, tenkinančios Direktyvos
2003/96/EB22 sąlygas, yra suderinamos su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio
3 dalį ir joms netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį,
jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Pagalbos gavėjai, kuriems taikomos mokesčių lengvatos, moka bent Sąjungos
mažiausio lygio, nustatyto Direktyva 2003/96/EB, mokestį.

3.

Mokesčių lengvatos suteikiamos ne ilgesniam kaip [dešimties] metų laikotarpiui.
Pasibaigus šiam laikotarpiui valstybės narės iš naujo įvertina tokių atitinkamų
pagalbos priemonių tinkamumą.

4.

Šis straipsnis netaikomas pagalbai, teikiamai atleidžiant nuo mokesčių, kuriai
taikomos kitos šio skirsnio nuostatos.
36 straipsnis
Investicinė užterštų teritorijų atkūrimo pagalba

1.

Investicinė pagalba įmonėms, atkuriančioms užterštas teritorijas ir taip šalinančioms
žalą aplinkai, yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir
jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, jeigu
tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Dėl investicijos pagerėja aplinkos apsauga. Šalintina žala aplinkai apima žalą
dirvožemio arba paviršinio ar gruntinio vandens kokybei.

3.

Pagalba teikiama tik kai teršėjas, t. y. asmuo, atsakingas pagal kiekvienoje valstybėje
narėje taikomą teisę, nedarant poveikio galimybei šioje srityje priimti ES taisykles,
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nėra nustatytas arba jo negalima teisiškai įpareigoti finansuoti atkūrimą pagal
principą „teršėjas moka“. Kai teršėjas yra nustatytas ir kai jį galima patraukti
atsakomybėn, tas asmuo privalo finansuoti atkūrimą pagal principą „teršėjas moka“
ir valstybės pagalba neteikiama.

LT

4.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra atkūrimo darbų išlaidos, atėmus žemės vertės
padidėjimą. Visos įmonės išlaidos, susidariusios atkuriant jos teritoriją,
nepriklausomai nuo to, ar tokias išlaidas galima įtraukti į jos balansą kaip ilgalaikį
turtą, gali būti priskiriamos prie tinkamų finansuoti investicijų, susijusių su užterštų
teritorijų atkūrimu.

5.

Žemės vertės padidėjimą po atkūrimo turi įvertinti nepriklausomas ekspertas.

6.

Pagalbos intensyvumas neviršija [x] % tinkamų finansuoti išlaidų.
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37 straipsnis
Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam šildymui ir vėsinimui
1.

Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuoto šilumos ir vėsumos
tiekimo sistemos įrengimui yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107
straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio
3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos.

2.

Sistema atitinka Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 2012/27/ES23 2
straipsnio 41 ir 42 dalyse pateiktą efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos
tiekimo sistemos apibrėžtį.

3.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra vieno ar kelių generavimo įrenginių, kuris (-ie) yra
neatsiejama efektyvios centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemos dalis,
statybos, išplėtimo, atnaujinimo investicinės išlaidos.

4.

Pagalbos intensyvumas neviršija [x] % tinkamų finansuoti išlaidų. Pagalbos
intensyvumas gali būti padidintas [x] procentinių punktų, kai pagalba skiriama
mažosioms įmonėms, ir [x] procentinių punktų, kai pagalba skiriama vidutinėms
įmonėms.

5.

Atliekinės šilumos naudojimo atveju, kai investicijas į aplinkos apsaugą galima
nustatyti, pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki [x] %.

6.

Investicinė pagalba teikiama naujiems įrenginiams, kurių įrengtoji galia neviršija [x]
MW.

7.

Tinkamos finansuoti išlaidos skirstomajam tinklui yra tinklo arba jo atnaujinimo
bendros investicinės išlaidos.

8.

Pagalbos intensyvumas skirstomajam tinklui neviršija [x] % tinkamų finansuoti
išlaidų. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas [x] procentinių punktų, kai
pagalba skiriama mažosioms įmonėms, ir [x] procentinių punktų, kai pagalba
skiriama vidutinėms įmonėms.
GALIMYBĖ. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki [x] % tinkamų
finansuoti išlaidų efektyvaus centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemoms
remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a punkto
sąlygas, ir iki [x] % tinkamų finansuoti išlaidų efektyvaus centralizuoto šilumos ir
vėsumos tiekimo sistemoms remiamose vietovėse, tenkinančiose Sutarties 107
straipsnio 3 dalies c punkto sąlygas.

9.

Pagalbos negalima skirti, kad būtų užtikrinta atitiktis centralizuoto šilumos ir
vėsumos tiekimo sistemoms taikomiems teisiniams standartams.
38 straipsnis
Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti

1.
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Pagalba tyrimams, įskaitant energijos vartojimo auditus, tiesiogiai susijusiems su
šiame skirsnyje nurodytomis investicijomis, yra suderinama su vidaus rinka pagal
Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties
108 straipsnio 3 dalį, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos
sąlygos.
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2.

Pagalba energijos vartojimo auditams, atliekamiems pagal Energijos vartojimo
efektyvumo direktyvos 2012/27/ES 8 straipsnio 4 dalį, didelėms įmonėms
neskiriama.

3.

Išlaidos 1 dalyje minėtiems tyrimams atlikti yra tinkamos finansuoti išlaidos.

4.

Pagalbos intensyvumas neviršija 50 % tinkamų finansuoti išlaidų.

IV SKYRIUS
Baigiamosios nuostatos
39 straipsnis
Panaikinimas
Reglamentas (EB) Nr. 800/2008 panaikinamas.
Visos nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.
40 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos
1.

Šis reglamentas taikomas iki jo įsigaliojimo skirtai individualiai pagalbai, jeigu
pagalba tenkina visas šiame reglamente, išskyrus 11 straipsnį, nustatytas sąlygas.

2.

Bet kuri pagalba, kuriai reikalavimas pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį
netaikomas pagal bet kurį anksčiau galiojusį reglamentą, yra suderinama su vidaus
rinka.

3.

Bet kurią pagalbą, kuri pagal šį ar kitus anksčiau galiojusius reglamentus nėra atleista
nuo reikalavimo pranešti pagal Sutarties 108 straipsnio 3 dalį, Komisija vertina
atsižvelgdama į atitinkamas sistemas, gaires, komunikatus ir pranešimus.

4.

Pasibaigus šio reglamento galiojimo laikotarpiui, visoms pagalbos schemoms,
kurioms taikoma išimtis pagal šį reglamentą, išskyrus regioninės pagalbos schemas,
išimtis toliau taikoma šešių mėnesių suderinimo laikotarpiu. Regioninės pagalbos
schemoms taikoma išimtis baigia galioti tada, kai nustoja galioti patvirtinti
regioninės pagalbos žemėlapiai.

5.

Valstybės narės atitinka 10 straipsnio 2 dalies nuostatas ne vėliau kaip per dvejus
metus po šio reglamento įsigaliojimo.
41 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtą] dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai
taikomas visose valstybėse narėse.
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Priimta Briuselyje

Komisijos vardu
Pirmininkas
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I PRIEDAS
Apibrėžtys
Šiame reglamente taikomos tokios apibrėžtys:
1.

ad hoc pagalba – ne pagal pagalbos schemą skirta pagalba;

2.

žemės ūkio produktas – Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus Reglamento
(ES) Nr. [COM(2011) 416] dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų
organizavimo I priede išvardytus žuvininkystės ir akvakultūros produktus;

3.

pagalba – bet kokia priemonė, atitinkanti visus Sutarties 107 straipsnio 1 dalyje
nustatytus kriterijus;

4.

pagalbos intensyvumas – pagalbos dydis, išreikštas tinkamų finansuoti išlaidų
procentine dalimi;

5.

pagalbos schema – kiekvienas aktas, pagal kurį bendrai ir abstrakčiai akte
nurodytoms įmonėms galima skirti individualią pagalbą nereikalaujant kitų
įgyvendinimo priemonių, ir kiekvienas aktas, pagal kurį vienai arba kelioms
įmonėms gali būti teikiama su konkrečiu projektu nesusijusi pagalba;

6.

remiamos vietovės – vietovės, taikant Sutarties 107 straipsnio 3 dalies a ir c punktus,
nurodytos patvirtintiname 2014–2020 m. regioninės pagalbos žemėlapyje;

7.

anglys – aukštos kokybės, vidutinės kokybės ir žemos kokybės A ir B kategorijos
anglys, kaip nustatyta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos tarptautinėje
anglių kodifikavimo sistemoje1;

8.

pagalbos suteikimo data – data, kai pagalbos gavėjui pagal taikomą nacionalinį
teisinį režimą suteikiama juridinė teisė gauti pagalbą;

9.

neįgalus darbuotojas – bet kuris asmuo, kuris:

10.

1
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(a)

yra pripažintas neįgaliu pagal nacionalinės teisės aktus, arba

(b)

turintis pripažintą negalią, atsiradusią dėl fizinių, dvasinių ar psichologinių
sveikatos sutrikimų;

palankių sąlygų neturintis darbuotojas – bet kuris asmuo, kuris:
(a)

paskutinius 6 mėnesius neturėjo nuolatinio apmokamo darbo arba

(b)

yra 15–24 m. amžiaus;

(c)

nėra įgijęs aukštesniojo vidurinio ar profesinio išsilavinimo (ISCED 3) arba
nuo kurio dieninio mokslo baigimo praėjo ne daugiau kaip dveji metai, ir kuris
prieš tai nebuvo pradėjęs dirbti pirmo nuolatinio mokamo darbo, arba

(d)

yra vyresnis nei 50 metų, arba

(e)

yra vienišas suaugęs asmuo, turintis vieną ar daugiau išlaikytinių, arba

(f)

dirba tam tikrame sektoriuje arba užsiima tam tikra profesine veikla valstybėje
narėje, jei lyčių nelygybė tame sektoriuje arba tarp ta profesine veikla
užsiimančių asmenų yra bent 25 % didesnė nei vidutinė lyčių nelygybė visuose

2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimo dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų
uždarymui palengvinti 1 straipsnio a punktas, OL L 336, 2010 12 21, p. 24.
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ekonomikos sektoriuose toje valstybėje narėje, ir toks asmuo priklauso
nepakankamai atstovaujamai lyčių grupei, arba
(g)

LT

priklauso valstybės narės etninei mažumai ir kuris turi ugdytis kalbos arba
profesinio mokymo įgūdžius ar įgauti darbo patirties, kad padidintų savo
galimybes gauti stabilų darbą;

11.

investiciniu projektu tiesiogiai sukurtos darbo vietos – su investicijomis susijusia
veikla sukurtos darbo vietos, įskaitant darbo vietas, sukurtas pagerėjus dėl investicijų
atsiradusių pajėgumų panaudojimui;

12.

fiskalinių teisių perėmimo schema – fiskalinė schema, kuri yra iš dalies pakeista
anksčiau galiojusios fiskalinės schemos versija ir kuria pastaroji yra pakeista;

13.

bendrasis subsidijos ekvivalentas (BSE) – diskontuota pagalbos vertė, išreikšta
tinkamų finansuoti išlaidų diskontuotos vertės procentine dalimi, apskaičiuota
pagalbos skyrimo momentu pagal tą dieną taikomą diskonto normą;

14.

individuali pagalba – konkrečiai įmonei suteikta pagalba, apimanti:
(a)

ad hoc pagalbą ir

(b)

pagal pagalbos schemą skiriamą pagalbą;

15.

nematerialusis turtas – turtas, perduodant technologijas įsigytas kaip patento teisės,
licencijos, technologinė informacija arba nepatentuotos techninės žinios;

16.

didelės įmonės – įmonės, neatitinkančios I priede nustatytų kriterijų;

17.

prekyba žemės ūkio produktais – produktų laikymas arba eksponavimas ketinant
parduoti, siūlymas pirkti, tiekimas arba kitoks pateikimas rinkai, išskyrus atvejus, kai
pirminės produkcijos gamintojas produkciją pirmą kartą parduoda perpardavėjams
arba perdirbėjams, ir bet kokią produkto paruošimo tokiam pirmam pardavimui
veiklą; pardavimas, kai pirminės produkcijos gamintojas produktus parduoda
galutiniams vartotojams, laikomas prekyba, jei prekiaujama atskirose tam skirtose
patalpose;

18.

grynasis darbuotojų skaičiaus padidėjimas – grynasis darbo vietų skaičiaus
padidėjimas atitinkamoje įmonėje, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per
konkretų laikotarpį. Todėl bet kurie per tą laikotarpį prarastos darbo vietos turi būti
atimtos ir į visą darbo laiką, ne visą darbo laiką ir sezoninį darbą dirbančių asmenų
skaičių turi būti atsižvelgiama pagal jų metinių darbo vienetų dalis;

19.

žemės ūkio produktų perdirbimas – bet kokia operacija su žemės ūkio produktu,
kurią atlikus taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, išskyrus ūkyje vykdomą
veiklą, susijusią su pasiruošimu pirmą kartą parduoti gyvūninį arba augalinį
produktą;
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20.

grąžintinas avansas – paskola projektui, kuri sumokama iš karto arba dalimis ir
kurios grąžinimo sąlygos priklauso nuo projekto rezultatų;

21.

labai nepalankias sąlygas turintis darbuotojas – bet kuris asmuo, kuris:
(a)

bent 24 mėnesius neturėjo nuolatinio mokamo darbo arba

(b)

bent 12 mėnesių neturėjo nuolatinio mokamo darbo ir yra priskiriamas prie
vienos iš sąvokos „palankių sąlygų neturintis darbuotojas“ apibrėžties b–g
punktuose nurodytų kategorijų;

22.

globojamasis užimtumas – darbas įmonėje, kurioje bent 50 % darbuotojų yra
neįgalūs;

23.

mažosios ir vidutinės įmonės arba MVĮ – įmonės, atitinkančios II priede nustatytus
kriterijus;

24.

darbų pradžia – su investicija susijusių statybos darbų pradžia arba pirmasis teisiškai
privalomas įsipareigojimas užsakyti įrenginius, arba bet kuris kitas įsipareigojimas,
dėl kurio investicija tampa neatšaukiama, žiūrint, kuris įvykis pirmesnis, išskyrus
parengiamuosius darbus;

25.

materialusis turtas – su žeme, pastatais, įranga, mašinomis ir įrenginiais susijęs
turtas;

26.

skaidri pagalba – pagalba, kurios bendrąjį subsidijos ekvivalentą įmanoma tiksliai
apskaičiuoti ex ante be rizikos vertinimo;

27.

sunkumų patirianti įmonė – įmonė, tenkinanti tokias sąlygas:
[tikslūs griežti kriterijai, šiuo metu nustatyti Gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus
patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 10 punkte arba naujose sanavimo ir
restruktūrizavimo pagalbos gairėse];

28.

darbo užmokesčio išlaidos – bendra suma, pagalbos gavėjo faktiškai mokama
atitinkamų darbo vietų atžvilgiu, kurią sudaro:
(a)

bendrasis darbo užmokestis iki mokesčių;

(b)

privalomosios įmokos, pvz., socialinio draudimo įmokos per nustatytą
laikotarpį ir

(c)

vaiko priežiūros ir tėvų priežiūros išmokų išlaidos.

REGIONINĖS PAGALBOS APIBRĖŽTYS
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29.

veiklos pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančios vietovės – Sutarties 349
straipsnyje nurodyti atokiausi regionai arba retai apgyvendintos vietovės, apibrėžti
atitinkamai valstybei narei patvirtintame 2014–2020 m. regioninės pagalbos
žemėlapyje;

30.

bazinis plačiajuostis ryšys – tinklai, kuriuos sudaro asimetrinės abonento linijos (iki
ADSL2+ kartos tinklų), įprasti kabeliai (pvz., DOCSIS 2.0), trečiosios kartos
judriojo ryšio tinklai (UMTS) ir palydovinės sistemos;

31.

naujos kartos prieigos (NKP) tinklai – šviesolaidžio tinklai (FTTx), pažangūs
atnaujinti kabeliniai tinklai ir tam tikri pažangūs belaidžio ryšio tinklai, leidžiantys
teikti abonentams patikimą spartųjį interneto ryšį;
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32.

tranzitiniai plačiajuosčio ryšio tinklai – tarpinės jungtys tarp pagrindinio tinklo ir
prieigos tinklo, skirti duomenims siųsti į pasaulinį tinklą ir iš jo;

33.

pradinė investicija:

34.

investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu,
esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė
ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso
esminiu keitimu, arba

–

turto, priklausančio įmonei, kuri nutraukė veiklą arba būtų nutraukusi veiklą,
jei nebūtų įsigyta ir kurią įsigyja su pardavėju nesusijęs investuotojas,
įsigijimas, išskyrus vien tik įmonės akcijų įsigijimą;

pradinė naujos veiklos investicija:
–

investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu,
su sąlyga, kad naujosios įmonės vykdoma veikla nėra tapati ar panaši veikla,
kokią vykdo tai pačiai įmonei ar įmonių grupei priklausanti esama įmonė tame
pačiame NUTS 3 lygio regione, įmonės veiklos įvairinimu, su sąlyga, kad
naujoji veikla nėra tapati ar panaši veikla, kokią anksčiau vykdė įmonė;

–

turto, priklausančio įmonei, kuri nutraukė veiklą arba būtų nutraukusi veiklą,
jei nebūtų įsigyta, ir kurią įsigyja su pardavėju nesusijęs investuotojas,
įsigijimas, su sąlyga, kad naujoji veikla, kuri bus vykdoma naudojant įsigytą
turtą, nėra tapati ar panaši veikla, kokią įmonė vykdė prieš įsigijimą;

35.

tapati ar panaši veikla – veikla, priskiriama prie tos pačios NACE 2 red. statistinio
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus2 klasės (keturių skaitmenų kodas);

36.

nematerialusis turtas – turtas, įgytas perduodant technologijas, pvz., patento teisės,
licencijos, technologinė informacija arba nepatentuotos techninės žinios. Regioninės
pradinės investicinės pagalbos atveju tas turtas yra nusidėvintis, naudojamas tik
įmonėje, gaunančioje pagalbą, yra įsigytas įprastomis rinkos sąlygomis iš teisiškai,
ekonomiškai ar finansiškai nesusijusių šalių ir bus įtrauktas į įmonės turtą ir lieka
susietas su pagalbą gaunančiu projektu bent penkerius metus arba MVĮ atveju –
trejus;

37.

investicinė pagalba – regioninė pagalba, suteikta pradinei investicijai arba pradinei
naujos veiklos investicijai;
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–

Kaip nustatyta 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006,
nustatančiame statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiančiame
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių,
OL L 393, 2006 12 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos
reglamentu (EB) Nr. 973/2007 dėl tam tikrų EB reglamentų dėl konkrečių statistikos sričių,
įgyvendinančių statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red., pakeitimo, OL L 216,
2007 8 21, p. 10.
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38.

reisas – prekių gabenimas viena ar daugiau transporto priemonių iš kilmės vietos į
paskirties vietą, įskaitant bet kokias tarpines atkarpas ar etapus atitinkamoje
valstybėje narėje ar už jos ribų;

39.

didelis investicinis projektas – pradinė investicija, kurios tinkamos finansuoti išlaidos
yra didesnės kaip 50 mln. EUR, apskaičiuotos pagalbos skyrimo dienos kainomis ir
pagal tos dienos valiutų keitimo kursus. Didelis investicinis projektas laikomas vienu
investiciniu projektu, kai pradinę investiciją tas pats pagalbos gavėjas (grupės
lygmeniu) pradeda per trejus metus nuo darbų, susijusių su kita remiama investicija
tame pačiame NUTS 3 lygio regione, pradžios;

40.

transporto priemonės – geležinkelių transportas, kelių krovininis transportas, vidaus
vandens kelių transportas, jūrų transportas, oro transportas, intermodalinis
transportas;

41.

paskirties vieta – vieta, kurioje prekės iškraunamos;

42.

kilmės vieta – vieta, kurioje prekės pakraunamos vežti;

43.

regioninė veiklos pagalba – pagalba, kuria mažinamos įmonės einamosios išlaidos,
nesusijusios su pradine investicija, kurios apima tokių kategorijų išlaidas, kaip
išlaidos personalui, medžiagoms, rangovų paslaugoms, ryšiams, energijai, techninei
priežiūrai, nuomai, administravimui, tačiau neapima nusidėvėjimo ir finansavimo
išlaidų, jei šios buvo įtrauktos į tinkamas finansuoti išlaidas tada, kai buvo skiriama
investicinė pagalba. Veiklos pagalba gali būti pagrįsta faktinėmis išlaidoms, tačiau
gali būti teikiama periodiškai mokamomis dalimis numatomoms išlaidoms padengti
(periodinis vienkartinių išmokų mokėjimas);

44.

pagalbos konkretiems ekonominės veiklos sektoriams schema – schema, taikoma tik
vienai ar kelioms gamybos ar paslaugų veiklos rūšims;

45.

plieno sektorius – visa veikla, susijusi su vieno arba kelių toliau nurodytų gaminių
gamyba:
(a)

luitinis ketus ir geležies lydiniai:
luitinis ketus plieno gamybai ir liejimui bei kitos luitinio ketaus žaliavinės
medžiagos, veidrodinis ketus ir anglintasis feromanganas, bet ne kiti ketaus
lydiniai;

(b)

žaliaviniai geležies gaminiai ir pusgaminiai, įprastas arba specialus plienas:
skystas plienas, sulydytas į luitus arba nesulydytas, įskaitant liejinius, skirtus
pusgaminių kalybai: bliumus, lietinius ruošinius ir plokščiuosius luitus, lakštų
juostas ir alavuotąsias juostas; lakštus, pagamintus iš karštai valcuotų ritinių,
išskyrus mažosiose ir vidutinėse liejyklose pagamintus skysto plieno liejinių
gaminius;

(c)

karštuoju būdu pagaminti geležies, įprasto ar specialaus plieno gaminiai:
bėgiai, pabėgiai, iešmų plunksnos, plokštelės, gembės, ne trumpesni kaip 80
mm sunkūs specialieji profiliai, lakštinės atraminės konstrukcijos, trumpesni
kaip 80 mm strypai bei specialieji profiliai ir mažesnės nei 150 mm lėkštelės,
vieliniai strypai, apvalūs ir kvadratiniai vamzdžiai, karštojo valcavimo lankai ir
siauros juostelės (įskaitant vamzdines juosteles), karštojo valcavimo plieno
lakštai (dengti arba nedengti), plokštelės ir ne plonesni kaip 3 mm lakštai, ne
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mažesnės kaip 150 mm universaliosios lėkštelės, bet ne viela ir vielos
gaminiai, poliruoti plieno strypai ir ketaus liejiniai;
(d)

šaltuoju būdu pagaminti gaminiai:
alavuotoji skarda, švinuoti plieno lakštai, juodoji skarda, cinkuoti plieno
lakštai, kitomis medžiagomis dengti plieno lakštai, šaltojo valcavimo plieno
lakštai, orientuoto grūdėtumo elektrotechniniai plieno lakštai, alavuotosios
skardos gamybai skirti lankai, ritinių ir juostų formos šaltojo valcavimo plieno
lakštai;

(e)

vamzdžiai:
visi besiūliai plieno vamzdžiai, didesnio kaip 406,4 mm skersmens virintiniai
plieno vamzdžiai;

46.

(a)

visų giminingų pluošto rūšių ir poliesterio, poliamido, akrilo arba polipropileno
pagrindu pagamintų siūlų išspaudimą (ekstruziją) ir (arba) tekstūravimą,
neatsižvelgiant į jų galutinį panaudojimą, arba

(b)

polimerizaciją (įskaitant polikondensaciją), jeigu naudojamose mašinose ji yra
integruota į ekstruzijos procesą, arba

(c)

bet kokį pagalbinį procesą, kuris yra susijęs su galimo pagalbos gavėjo ar kitos
grupės, kuriai jis priklauso, bendrovės ekstruzijos ir (arba) tekstūravimo
įdiegimu tuo pačiu metu ir kuris paprastai yra integruotas į ekstruzijos ir (arba)
tekstūravimo procesą konkrečiai verslo veiklai naudojamose mašinose;

47.

materialusis turtas – žemė, pastatai, įranga, mašinos ir įrenginiai, tačiau regioninės
pagalbos transporto sektoriuje atveju kilnojamasis turtas nelaikomas tinkamomis
finansuoti išlaidomis;

48.

turizmo veikla – tokia NACE 2 red. nustatyta veikla:

49.
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sintetinių pluoštų sektorius aprėpia:

(a)

NACE 55: apgyvendinimo veikla;

(b)

NACE 56: maitinimo ir gėrimų teikimo veikla;

(c)

NACE 79: kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių išankstinio užsakymo
paslaugų ir susijusi veikla;

(d)

NACE 90: kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

(e)

NACE 91: bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla;

(f)

NACE 93: sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;

transporto išlaidos – išlaidos, kurias pagalbos gavėjas už vieną reisą kaip užmokestį
už samdos pagrindais gautą paslaugą arba kaip atlygį faktiškai sumoka ir kurias
sudaro:
(a)

mokesčiai už krovinių vežimą, tvarkymo išlaidos ir laikino sandėliavimo
išlaidos, jeigu šios išlaidos susijusios su reisu;

(b)

krovinio draudimo išlaidos;

(c)

mokesčiai, muitai ir rinkliavos už krovinį ir, jeigu taikoma, už dedveitą tiek
kilmės vietoje, tiek paskirties vietoje;
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saugos ir saugumo kontrolės išlaidos, papildomi mokesčiai už padidėjusią
degalų kainą;
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50.

vežimas – keleivių ir (arba) krovinių vežimo paslaugos samdos pagrindais arba už
atlygį sausumos transporto priemonėmis keliais, geležinkeliais ir vandens keliais, oro
ir jūrų transporto priemonėmis. Ši apibrėžtis neapima transporto infrastruktūros, visų
pirma oro uostų ir uostų;

51.

prekių rūšis – prekės, klasifikuojamos pagal 2007 m. lapkričio 7 d. Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 1304/2007, iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 95/64/EB,
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus
(EB) Nr. 91/2003 ir (EB) Nr. 1365/2006 dėl NST 2007 nustatymo vieninteliu
klasifikatoriumi tam tikrų rūšių transportu gabenamoms prekėms3;

52.

oro uosto infrastruktūra – terminalo pastatai, kilimo ir tūpimo takai, peronai,
skrydžių valdymo bokštas ir jų tiesioginio palaikymo infrastruktūra bei įranga;

PAGALBOS MVĮ APIBRĖŽTYS

53.

skolos priemonės – susitarimas, kuris įpareigoja skolintoją pateikti skolininkui
sutarto dydžio pinigų sumą sutartam laikotarpiui ir pagal kurį skolininkas
įsipareigoja per sutartą laikotarpį tą sumą grąžinti. Skolos priemonės gali apimti
paskolas ir kitas finansavimo priemones, kurių pagrindinė savybė – suteikti
skolintojui ir (arba) investuotojui fiksuotą minimalų atlygį ir kurios bent iš dalies yra
užtikrintos;

54.

įgaliotasis subjektas – finansų įstaiga, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas ir
Europos investicijų fondas, viešosios teisės reglamentuojama įstaiga ir privatinės
teisės reglamentuojama įstaiga, kuri veikia viešųjų paslaugų srityje, kuriam valstybė
narė pavedė valdyti finansinę priemonę;

55.

investicijos į nuosavą kapitalą – kapitalo suteikimas įmonei tiesiogiai ar netiesiogiai
investuojant mainais už visą ar dalinę tos įmonės nuosavybę, kai investuotojas į
nuosavą kapitalą tam tikru lygiu gauna įmonės valdymo kontrolę ir gali gauti dalį
įmonės pelno;

56.

pasitraukimo strategija – investavimo subjekto arba kito investuotojo akcijų
nuosavybės likvidavimo strategija pagal planą, kuriuo siekiama užtikrinti didžiausią
grąžą, ir kuris, be kita ko, apima pardavimą, nurašymą, privilegijuotųjų akcijų ir
(arba) paskolų grąžinimą, pardavimą kitam investavimo subjektui arba kitam
investuotojui, pardavimą finansų įstaigai ir pardavimą viešojo platinimo būdu,
įskaitant pradinį viešą akcijų platinimą;

57.

finansų tarpininkas – bet kuris bet kokio statuso ir nuosavybės finansų tarpininkas,
įskaitant subjektus, kuriems valstybė narė pavedė įgyvendinti rizikos finansų
priemonę, fondų fondus, privataus kapitalo investicinius fondus ir viešus
investicinius fondus;

58.

pirmas komercinis pardavimas – pirmas bendrovės atliekamas pardavimas produktų
arba paslaugų rinkoje, išskyrus ribotą pardavimą siekiant ištirti rinką;

59.

paskesnė investicija – papildoma investicija į bendrovę po vieno ar daugiau
ankstesnių investavimo etapų;

3
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OL L 290, 8.11.2007, p. 14.
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60.

garantija – rašytinis įsipareigojimas prisiimti atsakomybę už visą arba dalį trečiosios
šalies naujai pradedamų kvazinuosavo kapitalo arba rizikos finansų paskolų
sandorių;

61.

garantijos dydis – kiekvieno garantuojamo portfelio sandorio nuostolių padengimo
procentinė dalis;

62.

nepriklausomas privatus investuotojas – privatus investuotojas, kuris yra
nepriklausomas nuo MVĮ, į kurią investuoja, įskaitant finansų įstaigas,
neatsižvelgiant į jo nuosavybę ir tokiu mastu, kokiu jis prisiima visą su savo
investicija susijusią riziką;

63.

investicija – vienas ar daugiau investavimo į bendrovę etapų;

64.

fizinis asmuo – 17 ir 19 straipsnių tikslais tai yra asmuo, kuris nėra įmonė taikant
Sutarties 107 straipsnio 1 dalį;

65.

rizikos finansų paskolos – paskolos, finansų tarpininko suteiktos tinkamoms
finansuoti MVĮ su sąlyga, kad tarpininkas prisideda prie tokių paskolų finansavimo
savo nuosavais ištekliais pagal 17 straipsnio 10 dalyje nustatytus koeficientus ir kad,
remdamasis savo ankstesnių trejų metų finansinėmis ataskaitomis, finansų
tarpininkas gali įrodyti, jog pagal rizikos finansų priemonę remiamas paskolų
portfelis apima reikšmingą skaičių MVĮ, kurios, turint omenyje jo vidaus reitingų
kriterijus, be priemonės nebūtų buvusios finansuojamos;

66.

žvalgymo išlaidos – išlaidos, susijusios su žvalgymu, kurį atlieka MVĮ prieš pirmą
komercinį pardavimą arba MVĮ, kurios vykdo veiklą mažiau nei penkerius metus
nuo savo pirmo komercinio pardavimo rinkoje, jeigu tokioms išlaidoms nereikia
investicijų. Žvalgymo išlaidos negali apimti investicinio fondo ar jo valdytojų
teisinių ir administracinių išlaidų;

67.

bendras finansavimas – vienas ar daugiau investavimo į tinkamą finansuoti MVĮ
etapų, įskaitant paskesnes investicijas, kaip nustatyta šio reglamento 19 straipsnio 5
dalyje;

68.

investicija į kvazinuosavą kapitalą – finansavimo rūšis, kuri yra tarp nuosavybės ir
skolos ir yra susijusi su didesne rizika negu pirmaeilės skolos ir su mažesne rizika
negu bendro kapitalo atveju, kurios grąža savininkui daugiausia grindžiama
atitinkamos tikslinės įmonės pelnu arba nuostoliu ir kuri įsipareigojimų nevykdymo
atveju yra neužtikrinta. Investicijos į kvazinuosavą kapitalą gali būti vykdomos kaip
investicijos į skolos vertybinius popierius, neužtikrintus ir subordinuotus, kuriuos kai
kuriais atvejais galima pakeisti į nuosavą kapitalą arba į privilegijuotąsias akcijas;

69.

pakeitimo kapitalas – bendrovės akcijų pirkimas iš ankstesnio investuotojo ar
akcininko;

70.

nebiržinė MVĮ – į biržos sąrašus neįtraukta MVĮ; taikant šį reglamentą į MVĮ skirtos
alternatyvios prekybos platformos sąrašą įtraukta MVĮ laikoma nebiržine;

71.

organizacinis bendradarbiavimas – bendrų verslo strategijų ar valdymo struktūrų
plėtojimas,
bendrų
paslaugų
ar
paslaugų,
kuriomis
palengvinamas
bendradarbiavimas, teikimas, suderinta veikla, pavyzdžiui, tyrimai ar pardavimas,
parama tinklams ir grupėms, prieinamumo ir komunikavimo gerinimas, bendrų
priemonių, kuriomis skatinamas verslumas ir prekyba su MVĮ, naudojimas;
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72.

bendradarbiavimo konsultacinės paslaugos – konsultavimas, pagalba ir mokymas
siekiant keistis žiniomis ir patirtimi ir pagerinti bendradarbiavimą;

73.

bendradarbiavimo paramos paslaugos – aprūpinimas biuro plotu, svetainių, duomenų
bankų, bibliotekų paslaugos, rinkotyra, vadovų, darbinių ir pavyzdinių dokumentų
rengimas;

74.

alternatyvi prekybos platforma – birža arba investavimo subjektas, kuris
specializuojasi prekyba MVĮ akcijomis palengvindamas investuotojų ir tikslinių MVĮ
ryšį;

PAGALBOS MOKSLINIAMS TYRIMAMS, TECHNOLOGINEI PLĖTRAI IR INOVACIJOMS APIBRĖŽTYS

75.

įprastos rinkos sąlygos – kai sutarties šalių sandorio sąlygos nesiskiria nuo sąlygų,
kuriomis sandorį būtų sudariusios nepriklausomos įmonės ir kai nėra jokių susijusių
slapto susitarimo elementų. Laikoma, kad sandoriui taikant atviro, skaidraus ir
besąlyginio konkurso procedūrą paisoma įprastų rinkos sąlygų principo;

76.

veiksmingas bendradarbiavimas – bendradarbiavimas siekiant keistis žiniomis ir
(arba) technologijomis arba pasiekti bendrą tikslą dalijantis darbu;
bendradarbiaujančios šalys gali bendrai apibrėžti mokslinių tyrimų projekto aprėptį ir
dalytis bendradarbiavimo rizika bei rezultatais. Subrangos sutarčių sudarymas
nelaikomas veiksmingu bendradarbiavimu.

77.

bandomoji taikomoji veikla – mokslinių, technologinių, verslo ir kitų atitinkamų
žinių bei gebėjimų įgijimas, sujungimas, formavimas ir taikymas siekiant sukurti
naujus arba patobulintus produktus, procesus arba paslaugas. Į šią sąvoką taip pat
gali būti įtraukta veikla, kurios tikslas yra, pavyzdžiui, naujų produktų, procesų ir
paslaugų koncepcinis formulavimas, planavimas ir dokumentavimas.
Bandomoji taikomoji veikla gali apimti naujų arba patobulintų produktų, procesų ar
paslaugų prototipų kūrimą, demonstravimą, bandomųjų projektų kūrimą, bandymą ir
tvirtinimą realias naudojimo sąlygas atitinkančioje aplinkoje, kai pagrindinis tikslas
yra labiau techniškai patobulinti produktus, procesus ar paslaugas, kurie nėra iš
esmės įtvirtinti, o ne vystyti rinkas. Tai taip pat gali apimti tinkamų komerciškai
naudoti prototipų ar bandomųjų projektų kūrimą, jeigu tai yra galutinis komercinis
produktas ir jeigu tokį produktą būtų per brangu gaminti vien tam, kad jis būtų
pademonstruotas ir patvirtintas. Visais kitais atvejais prototipai ir bandomieji
projektai neturėtų būti skirti komerciniam naudojimui.
Bandomoji taikomoji veikla neapima įprastinių arba produktams, gamybos linijoms,
gamybos procesams, esamoms paslaugoms ir kitų rūšių vykdomai veiklai periodiškai
taikomų pakeitimų, net jei tokie pakeitimai reiškia patobulinimą;
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78.

fundamentiniai tyrimai – bandomoji arba teorinė veikla, vykdoma pirmiausia siekiant
gauti naujų žinių apie reiškinio pagrindus ir stebimus faktus, nenumatant tiesioginio
tokių žinių komercinio taikymo arba naudojimo;

79.

aukštos kvalifikacijos darbuotojai – aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų
reikiamą profesinę patirtį, kuri taip pat gali apimti doktorantūrą, turintys darbuotojai.

80.

pramoniniai tyrimai – suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs tyrimai,
kuriais siekiama įgyti naujų žinių ir gebėjimų, reikalingų naujiems produktams,
procesams ar paslaugoms kurti arba esamiems produktams, procesams ar paslaugoms
gerokai patobulinti. Jie apima sudėtinių sistemų dalių kūrimą ir gali apimti prototipų
kūrimą laboratorijos aplinkoje ir (arba) aplinkoje, kurioje modeliuojamos sąsajos su
esama sistema, taip pat mažo masto bandomųjų linijų kūrimą siekiant išbandyti
gamybos metodo veiksmingumą, kai to reikia pramoniniams tyrimams ir visų pirma
bendram technologiniam patvirtinimui, jeigu tokių prototipų arba bandomųjų linijų
negalima naudoti komerciškai;

81.

inovacijų konsultacinės paslaugos – konsultavimas, pagalba ir mokymas žinių
perdavimo, intelektinės nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei pardavimo,
licencijų sutarčių ir standartų naudojimo klausimais;

82.

inovacijų paramos paslaugos – aprūpinimas biuro plotu, duomenų bankų ir bibliotekų
paslaugos, rinkotyra, galimybių naudotis laboratorijomis suteikimas, kokybės
ženklinimas, bandymai ir sertifikavimas;

83.

novatoriška įmonė – įmonė:
i)

kuri, kaip priemonę naudodama išorės eksperto vertinimą, gali įrodyti, kad
netolimoje ateityje sukurs produktų, paslaugų arba procesų, kurie technologiniu
požiūriu bus nauji arba iš esmės patobulinti, palyginti su naujausiais sektoriaus,
kuriame ji veikia, produktais, ir kurie bus susiję su technologinės arba
pramoninės nesėkmės rizika;

ii)

kurios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros išlaidos sudarė ne mažiau kaip
15 % jos bendrų veiklos išlaidų bent vienus metus iš trejų iki pagalbos
suteikimo arba, jei tai nauja verslo įmonė be finansinės istorijos, – pagal
einamojo fiskalinio laikotarpio auditą, patvirtintą išorės auditoriaus;

84.

organizacinių naujovių diegimas – naujo organizacinio metodo taikymas įmonės
verslo praktikoje, organizuojant darbo vietas arba išorės santykių srityse, išskyrus
verslo praktikos, darbo vietų organizavimo arba išorės santykių pokyčius, paremtus
įmonėje jau naudojamais organizaciniais metodais, valdymo strategijos pokyčius,
jungimąsi ir įsigijimą, procesų nebetaikymą, paprastą kapitalo pakeitimą arba
padidinimą, pokyčius, susijusius tik su gamyklos kainų kitimu, gamybą pagal
užsakymą, reguliarius sezoninius ir kitus cikliškus pokyčius, prekybą naujais arba
labai patobulintais gaminiais;

85.

išlaidos personalui – išlaidos mokslinių tyrimų projektui vykdyti įdarbintiems
mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams;

59

LT

86.

procesų inovacijų diegimas – naujo arba labai patobulinto gamybos arba pateikimo
būdo diegimas (įskaitant svarbius technologijų, įrenginių ir (arba) programinės
įrangos pakeitimus), išskyrus nedidelius pokyčius arba patobulinimus, gamybinių
arba aptarnavimo pajėgumų didinimą, įdiegiant papildomas gamybos arba logistikos
sistemas, labai panašias į jau naudojamas, procesų nebetaikymą, paprastą kapitalo
pakeitimą arba padidinimą, pokyčius, susijusius tik su gamyklos kainų kitimu,
gamybą pagal užsakymą, reguliarius sezoninius ir kitus cikliškus pokyčius, prekybą
naujais arba labai patobulintais gaminiais;

87.

mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija – bet kokio juridinio statuso (kuris
reglamentuojamas viešosios arba privatinės teisės) ir bet kokiu būdu finansuojamas
subjektas, pavyzdžiui: universitetai arba mokslinių tyrimų institutai, technologijų
perdavimo agentūros, inovacijų tarpininkai, mokslinių tyrimų srities fiziniai ir (arba)
virtualūs bendradarbiavimo subjektai, kurio pagrindinė paskirtis yra vykdyti
nepriklausomus fundamentinius tyrimus, pramoninius tyrimus ar bandomąją
taikomąją veiklą ir (arba) per rengiamus mokymus, leidžiamus leidinius arba
perduodamas žinias plačiai skleisti šios veiklos rezultatus be diskriminacijos ir be
išimčių.
Subjektas gali vykdyti ekonominę veiklą, jeigu ji padeda atlikti jo pagrindinę paskirtį
ir yra nepažeidžiamas subjekto pagrindinės veiklos nepriklausomumas, yra
neatsiejama nuo pagrindinės veiklos, sudaro tik neesminę nepriklausomiems
moksliniams tyrimams skirto biudžeto dalį ir vykdoma rinkos sąlygomis.
Ekonominės veiklos finansavimas, išlaidos ir pajamos į apskaitą turi būti įrašomi
atskirai.
Įmonės, galinčios daryti įtaką tokio subjekto veiklai, pavyzdžiui, per akcininkus arba
narius, neturi jokių lengvatinės prieigos prie tokio subjekto techninių pajėgumų arba
prie jo sukurtų mokslinių tyrimų rezultatų;

88.

4
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mokslinių tyrimų infrastruktūra – priemonės, ištekliai ir susijusios paslaugos, kuriais,
vykdydama tam tikrų sričių mokslinius tyrimus, naudojasi mokslo bendruomenė ir
kurie apima pagrindinę mokslinę įrangą ir mokslinių tyrimų medžiagą, žinių
šaltinius, pavyzdžiui, rinkinius, archyvus ar struktūrizuotą mokslinę informaciją,
informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamas infrastruktūras, pavyzdžiui,
GRID tinklą, kompiuterinę įrangą, programinę įrangą ir ryšio priemones arba bet
kurias kitas išskirtines, moksliniams tyrimams būtinas priemones. Tokia
infrastruktūra gali būti „sutelktinė“ arba „paskirstytoji“ (organizuotas išteklių
tinklas)4;

Pagal 2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų
infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo 2 straipsnio a punktą, OL L 206,
2009 8 8, p. 1.
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89.

komandiravimas – pagalbos gavėjo vykdomas laikinas darbuotojo įdarbinimas,
kuriam išsaugoma teisė grįžti pas ankstesnį darbdavį;

PAGALBOS APLINKOS APSAUGAI APIBRĖŽTYS

90.

aplinkos apsauga – visi veiksmai, kuriais siekiama kompensuoti gavėjo veiklos
padarytą žalą fizinei aplinkai ar gamtiniams ištekliams arba užkirsti tokiai galimai
žalai kelią, sumažinti tokios žalos pavojų arba skatinti efektyviau naudoti gamtinius
išteklius, pavyzdžiui, energijos taupymo priemonėmis ir naudojant atsinaujinančius
energijos išteklius;

91.

sutaupyta energija – sutaupytos energijos kiekis, kuris nustatomas matuojant ir (arba)
įvertinant suvartojimą prieš tai, kai buvo įgyvendinta energijos vartojimo
efektyvumo didinimo priemonė, ir po to ir kartu užtikrinant suvartoto energijos
kiekio normalizavimą atsižvelgiant į išorės sąlygas, darančias poveikį energijos
vartojimui;

92.

energetikos infrastruktūra – energetikos infrastruktūros kategorijos, apibrėžtos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinės energetikos
infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo
iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr.
715/20095, projekto II priede;

93.

Sąjungos standartas:
privalomas Sąjungos standartas, nustatantis rodiklius, kuriuos atskiros įmonės
turi pasiekti aplinkosaugos srityje, arba

(b)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/1/EB6 nustatyta pareiga diegti
geriausius prieinamus gamybos būdus, kaip nustatyta naujausioje atitinkamoje
informacijoje, kurią Komisija paskelbė pagal šios direktyvos 17 straipsnio 2
dalį;

94.

užteršta teritorija – teritorija, į kurią, patvirtintais duomenimis, dėl žmogaus kaltės
yra patekę tiek pavojingų medžiagų, kad jos, turint omenyje esamą ir numatomą
žemės naudojimą (įskaitant miškų ūkio paskirties žemę), kelia didelį pavojų žmonių
sveikatai arba aplinkai. Susijusią žalą aplinkai sudaro žala dirvožemio arba paviršinio
ar gruntinio vandens kokybei;

95.

bendradarbiavimo mechanizmas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (EB)
2009/28 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją7 6, 7 arba 8 straipsnių
sąlygas atitinkantis mechanizmas;

5
6
7
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(a)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/12/pe00/pe00075.lt12.pdf.
OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
OL L 140, 2009 6 5, p. 16.
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96.

atsinaujinantys energijos ištekliai – tokie atsinaujinantys neiškastiniai energijos
ištekliai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų
energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų
perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos;

97.

biodegalai – iš biomasės pagamintas skystasis arba dujinis transporto kuras;

98.

tvarūs biodegalai – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (EB) 2009/28 dėl
skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją8 17 straipsnyje nustatytus tvarumo
kriterijus atitinkantys biodegalai;

99.

atsinaujinančių išteklių energija – tik atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių
jėgainių pagaminta energija, taip pat energijos dalis, nustatoma pagal energijos,
pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių mišriose jėgainėse, naudojančiose ir
tradicinius energijos šaltinius, šiluminę vertę; tokia energija apima saugojimo
sistemoms užpildyti naudojamą atsinaujinančiąją elektros energiją, tačiau ne elektros
energiją, pagamintą naudojant šias saugojimo sistemas;

100.

kogeneracija – šiluminės energijos bei elektros ir (arba) mechaninės energijos
gamyba vieno proceso metu;

101.

aplinkosaugos mokestis – mokestis, kurio konkreti mokesčio bazė yra aiškiai susijusi
su neigiamu poveikiu aplinkai arba kuriuo siekiama apmokestinti tam tikrą veiklą,
gaminius arba paslaugas, kad aplinkos apsaugos išlaidos būtų įskaičiuotos į jų kainą
ir (arba) kad gamintojai bei vartotojai galėtų orientuotis į tas veiklos rūšis, kurios
mažiau kenkia aplinkai;

102.

supirkimo priemoka – priemoka, mokama prie rinkos kainos, kad energiją iš
atsinaujinančių išteklių gamintojai galėtų parduoti rinkos kainomis;

103.

Sąjungos mažiausias mokesčių lygis – mažiausias Sąjungos teisės aktuose numatytas
apmokestinimo lygis; energijos produktų ir elektros energijos srityje Sąjungos
mažiausias mokesčių lygis – mažiausias apmokestinimo lygis, nustatytas Direktyvos
2003/96/EB9 I priede;

104.

materialusis turtas – investicijos į žemę (įskaitant miškų ūkio paskirties žemę), kuri
reikalinga aplinkosaugos tikslams pasiekti, investicijos į pastatus, įrangą ir
įrenginius, skirtus taršai ir neigiamiems padariniams mažinti arba šalinti, ir
investicijos į gamybos metodus, kuriuos taikant būtų saugoma aplinka;

105.

principas „teršėjas moka“ – principas, pagal kurį taršos šalinimo priemonių išlaidas
turėtų padengti atitinkamas teršėjas, išskyrus atvejus, kai teršėjo neįmanoma nustatyti
arba kai, remiantis Sąjungos ar nacionalinės teisės aktais, jis negali būti laikomas
atsakingu už taršą arba jo negalima priversti padengti atkūrimo išlaidų. Šiuo atveju
tarša – tai teršėjo padaryta žala, atsiradusi dėl tiesioginės ar netiesioginės žalos
aplinkai arba sudarytų sąlygų atsirasti tokiai žalai fizinei aplinkai ar gamtiniams
ištekliams10;

106.

įprasta balansavimo atsakomybė – balansavimo atsakomybė, valstybėse narėse
paprastai užtikrinama elektros gamintojų, įskaitant tradicinės elektros energijos
gamintojus.

8
9
10
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OL L 140, 2009 6 5, p. 16.
OL L 283, 2003 10 31, p. 51.
1975 m. kovo 3 d. Tarybos rekomendacija dėl sąnaudų paskirstymo ir valdžios institucijų veiksmų
aplinkos apsaugos srityje, OL L 194, 1975 7 25, p. 1.
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II PRIEDAS
MVĮ apibrėžtis
1 straipsnis
Įmonė
Įmonė yra bet kuris bet kokio teisinio statuso ekonominę veiklą vykdantis subjektas. Tai visų
pirma apima savarankiškai dirbančius asmenis ir šeimos įmones, vykdančius amatų ar kitokią
veiklą, ir partnerystės organizacijas arba asociacijas, reguliariai vykdančias ekonominę veiklą.
2 straipsnis
Personalo skaičius ir finansinės ribos, į kurias atsižvelgiama nustatant įmonių kategorijos
1.

Į labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) kategoriją įeina įmonės,
kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių metinė apyvarta neviršija 50 mln.
EUR, ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

2.

MVĮ kategorijoje mažoji įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip
50 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma neviršija
10 mln. EUR.

3.

MVĮ kategorijoje labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau
kaip 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir (arba) bendra metinė balanso suma
neviršija 2 mln. EUR.
3 straipsnis

Įmonių rūšys, į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant personalo skaičių ir finansines sumas

LT

1.

Savarankiška įmonė – įmonė, kuri pagal 2 dalį neklasifikuojama kaip įmonė partnerė
arba pagal 3 dalį neklasifikuojama kaip susijusi įmonė.

2.

Įmonės partnerės – visos įmonės, kurios pagal 3 dalį neklasifikuojamos kaip
susijusios įmonės ir tarp kurių egzistuoja tokie santykiai: įmonė (tiekėjų įmonė)
viena arba su kita ar kitomis susijusiomis įmonėmis, apibrėžtomis 3 dalyje, turi 25 %
ar daugiau kitos įmonės (vartotojų įmonės) kapitalo arba balsavimo teisių. Tačiau
įmonė gali būti klasifikuojama kaip savarankiška, taigi neturinti įmonės partnerės,
nors šią 25 % ribą pasiekia arba viršija toliau nurodyti investuotojai, jeigu jie, kaip
apibrėžta 3 dalyje, nėra individualiai arba bendrai susiję su konkrečia įmone:
(a)

viešos investicinės korporacijos, rizikos kapitalo bendrovės, asmenys arba
asmenų grupės, reguliariai vykdantys rizikos kapitalo investavimo veiklą,
investuojantys nuosavą kapitalą į nekotiruojamą verslą (neformalūs
investuotojai), jeigu tų neformalių investuotojų bendra investicijų suma į tą
pačią įmonę yra mažesnė kaip 1 250 000 EUR;

(b)

universitetai ar pelno nesiekiantys mokslinių tyrimų centrai;

(c)

instituciniai investuotojai, įskaitant regioninės plėtros fondus;

(d)

savarankiškos vietos institucijos, kurių metinis biudžetas mažesnis kaip 10 mln.
EUR ir kurių vietovėse gyvena mažiau kaip 5 000 gyventojų.
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3.

Susijusios įmonės – įmonės, kurios viena su kita susijusios kuriais nors iš tokių
santykių:
(a)

viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą;

(b)

viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės
administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;

(c)

pagal sutartį arba, vadovaujantis memorandumo ar įmonės įstatų nuostata,
vienai įmonei suteikiama teisė daryti lemiamą įtaką kitai įmonei;

(d)

viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos
įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos
kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą.

Laikoma, kad lemiamos įtakos nėra, jei 2 dalies antrojoje pastraipoje išvardyti
investuotojai, nepažeidžiant jų, kaip akcininkų, turimų teisių, patys tiesiogiai ar
netiesiogiai nedalyvauja valdant kitą įmonę.
Įmonės, per vieną ar daugiau kitų įmonių arba kurį nors iš 2 dalyje paminėtų
investuotojų palaikančios kokius nors pirmojoje pastraipoje išvardytus santykius, taip
pat laikomos susijusiomis įmonėmis.
Įmonės, palaikančios minėtus santykius su fiziniu asmeniu ar bendrai veikiančių
fizinių asmenų grupe, taip pat laikomos susijusiomis įmonėmis, jei jos savo veiklą
arba dalį veiklos vykdo toje pačioje atitinkamoje rinkoje arba gretimosiose rinkose.
Laikoma, kad gretimoji rinka yra produkto ar paslaugos rinka, esanti greta
atitinkamos vartotojų ar tiekėjų rinkos.
4.

Išskyrus 2 dalies antrojoje pastraipoje numatytus atvejus, įmonė negali būti laikoma
MVĮ, jei 25 % ar daugiau kapitalo arba balsavimo teisių bendrai ar atskirai tiesiogiai
arba netiesiogiai kontroliuoja viena ar daugiau viešųjų įstaigų.

5.

Įmonės gali deklaruoti turinčios savarankiškos įmonės, įmonės partnerės ar susijusios
įmonės statusą, taip pat skelbti duomenis apie 2 straipsnyje nustatytą ribą. Tai
deklaruoti galima net ir tuo atveju, kai kapitalas pasiskirstęs taip, kad neįmanoma
tiksliai nustatyti, kas jį valdo; tokiu atveju įmonė gali gera valia deklaruoti, kad gali
daryti teisėtą prielaidą, jog kita ar kitos susijusios įmonės bendrai nevaldo 25 % arba
daugiau kapitalo ar balsavimo teisių. Tokios deklaracijos daromos nedarant poveikio
nacionalinėse arba Sąjungos taisyklėse numatytiems patikrinimams ar tyrimams.
4 straipsnis
Duomenys, pagal kuriuos apskaičiuojamas personalo skaičius ir finansinės sumos bei
ataskaitinis laikotarpis

LT

1.

Personalo skaičiui ir finansinėms sumoms apskaičiuoti imami vėliausio susijusio
patvirtinto ataskaitinio laikotarpio duomenys, ir jie skaičiuojami metams.
Skaičiuojant atsižvelgiama į duomenis, gautus nuo sąskaitų uždarymo datos.
Skaičiuojant apyvartą, iš jos gautos sumos išskaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis
(PVM) ir kiti netiesioginiai mokesčiai.

2.

Sąskaitų uždarymo dieną paaiškėjus, kad įmonės metiniai duomenys apie darbuotojų
skaičių ar finansinių sumų ribas viršijo arba nepasiekė 2 straipsnyje nurodytų ribų,
toks faktas neturėtų nulemti vidutinės, mažosios ar labai mažos įmonės statuso
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netekimo ar įgijimo, jeigu tos ribos nebuvo viršytos du ataskaitinius laikotarpius iš
eilės.
3.

Naujai įsteigtų įmonių, kurių sąskaitos dar nebuvo patvirtintos, duomenys, kurių
pagrindu apskaičiuojamas darbuotojų skaičius ir finansinės sumos, yra
apskaičiuojami pagal bona fide skaičiavimo rezultatus finansiniais metais.
5 straipsnis
Personalo skaičiaus apskaičiavimas

Darbuotojų skaičius atitinka metinių darbo vienetų (MDV) skaičių, t. y. visą darbo dieną
atitinkamoje įmonėje arba jos vardu visu ataskaitinį metų laikotarpiu dirbančių darbuotojų
skaičių. Ne visus metus išdirbę darbuotojai, ne visą darbo dieną, neatsižvelgiant į jos trukmę,
dirbę asmenys ir sezoniniai darbuotojai sudaro MDV dalis. Personalą sudaro:
(a)

darbuotojai;

(b)

įmonei pavaldžioje įmonėje dirbantys asmenys arba asmenys, pagal
nacionalinės teisės normas laikomi tokios įmonės darbuotojais;

(c)

savininkai vadovai;

(d)

partneriai, užsiimantys įmonėje reguliaria veikla ir gaunantys iš įmonės
finansinės naudos.

Gamybinę praktiką atliekantys asmenys arba studentai, besimokantys profesijos pagal
gamybinės praktikos ar profesinio mokymo sutartis, į personalo skaičių neįtraukiami.
Motinystės ar tėvystės atostogų išėję darbuotojai į personalo skaičių neįtraukiami.
6 straipsnis
Įmonės duomenų nustatymas

LT

1.

Savarankiškos įmonės duomenys, įskaitant personalo skaičių, nustatomi vien pagal
tos įmonės sąskaitų duomenis.

2.

Įmonių partnerių arba susijusių įmonių turinčios įmonės duomenys, įskaitant
personalo skaičių, nustatomi pagal įmonės sąskaitų duomenis ir kitus įmonės
duomenis arba, jei yra, pagal įmonės konsoliduotųjų ataskaitų duomenis ar pagal
konsoliduotųjų ataskaitų, į kurias įmonė įtraukta jas konsoliduojant, duomenis. Prie
pirmojoje pastraipoje nurodytų duomenų pridedami įmonės partnerės – tiekėjų
įmonės arba vartotojų įmonės – duomenys. Pridedama suma yra proporcinga kapitalo
arba balsavimo teisių (pasirenkant didesnį skaičių) procentinei daliai. Kryžminio
akcijų valdymo atveju imama didesnė procentinė dalis. Prie pirmojoje ir antrojoje
pastraipose nurodytų duomenų pridedama įmonės, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai
susijusi su įmone, 100 % rodiklių, jei tie rodikliai nėra jau įtraukti į sąskaitas
konsolidavimo metu.

3.

Taikant 2 dalį konkrečios įmonės partnerių duomenys yra gaunami remiantis jų
sąskaitų jų sąskaitų duomenimis ir kitais, jei yra, konsoliduotais, jų duomenimis. Prie
tų duomenų pridedama 100 % įmonių, susijusių su tomis įmonėmis partnerėmis,
rodiklių, jeigu tie rodikliai nėra jau įtraukti į sąskaitas konsolidavimo metu. Taikant
tą pačią 2 dalį su konkrečia įmone susijusių įmonių duomenys yra gaunami remiantis
jų sąskaitų duomenimis ir kitais, jei yra, konsoliduotais, jų duomenimis. Prie tų
duomenų pridedami pro rata bet kokių susijusios įmonės įmonių partnerių – tiekėjų
grandies arba vartotojų grandies įmonių – duomenys, jeigu tų duomenų dalis, bent
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jau proporcinga daliai, nurodytai 2 dalies antrojoje pastraipoje, dar nėra įtraukta į
konsoliduotąsias ataskaitas.
4.

LT

Jei įmonės konsoliduotosiose ataskaitose nėra duomenų apie personalo skaičių, šis
skaičius apskaičiuojamas proporcingai sudedant įmonių partnerių duomenis ir
pridedant įmonių, su kuriomis įmonė susijusi, duomenis.
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III PRIEDAS
Informacija apie valstybės pagalbą, kuriai pagal šio reglamento sąlygas taikoma išimtis,
I DALIS
teiktina naudojant nustatytą Komisijos IT programą, kaip nurodyta 10 straipsnyje
Pagalbos numeris

(Pildo Komisija)

Valstybė narė
Valstybės
numeris

narės

Regionas

Regiono
(NUTS11)

pavadinimas Regioninės pagalbos statusas12

Pagalbą
teikianti Pavadinimas
institucija
Pašto adresas
Svetainės adresas
Pagalbos priemonės
pavadinimas
Nacionalinis teisinis
pagrindas (nuoroda
į
atitinkamą
nacionalinį
oficialųjį leidinį)
Interneto nuoroda į
visą
pagalbos
priemonės tekstą
Priemonės rūšis

Schema
Pagalbos gavėjo pavadinimas ir grupė13,
kuriai jis priklauso

Ad hoc pagalba

11
12

13

LT

NUTS – bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius. Paprastai nurodomas 2 lygio regionas.
SESV 107 straipsnio 3 dalies a punktas (statusas „A“), SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas (statusas
„C“), neremiamos vietovės, t. y. regioninės pagalbos skyrimo reikalavimų neatitinkančios vietovės
(statusas „N“).
Taikant Sutartyje išdėstytas konkurencijos taisykles ir šį reglamentą įmonė yra bet kokio teisinio statuso
ekonominę veiklą vykdantis subjektas, neatsižvelgiant į jo finansavimo būdą. Teisingumo Teismas yra
nusprendęs, kad to paties subjekto (teisiškai ar de facto) kontroliuojami subjektai turėtų būti laikomi
viena įmone.
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Bet kurios esamos
pagalbos schemos
ar ad hoc pagalbos Pratęsimas
priemonės
Pakeitimas
pakeitimas

Komisijos suteiktas pagalbos numeris

Trukmė14

metai-mėnuo-diena–metai-mėnuo-diena

Schema

metai-mėnuo-diena

Pagalbos suteikimo Ad hoc pagalba
data15
Ekonomikos
sektorius (-iai)

Visi
ekonomikos
sektoriai,
atitinkantys
pagalbos
skyrimo
reikalavimus
Atskiri
sektoriai.
Nurodyti pagal NACE 2
red.16

Pagalbos
rūšis

gavėjo MVĮ
Didelės įmonės

Biudžetas

Pagal
schemą .......... nacionaline
planuojamo
biudžeto skaičiais)
bendra metinė suma17

valiuta

(sveikais

Įmonei skirtos ad hoc .......... nacionaline
pagalbos bendra suma18
skaičiais)

valiuta

(sveikais

Garantijoms19

valiuta

(sveikais

.......... nacionaline
skaičiais)

Pagalbos priemonė Dotacija / palūkanų normų subsidija
(5 str.)
Paskola / grąžintini avansai
Garantija (kai tinkama, nurodyti Komisijos
sprendimą20)

14
15
16
17
18
19
20
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Laikotarpis, per kurį pagalbą teikianti institucija gali įsipareigoti suteikti pagalbą.
Nustatoma pagal reglamento 36 konstatuojamąją dalį.
NACE 2 red. – Europos bendrijos statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Paprastai
sektorius nurodomas grupės lygmeniu.
Jei taikoma pagalbos schema: nurodyti pagal schemą planuojamo biudžeto bendrą metinę sumą arba
numatomą mokesčių nuostolį per metus visoms pagal schemą numatytoms pagalbos priemonėms.
Jei skiriama ad hoc pagalba: nurodyti bendrą pagalbos sumą / mokesčių nuostolį.
Jei taikomos garantijos, nurodyti su garantija suteiktų paskolų (didžiausią) sumą.
Kai tinkama, nuoroda į Komisijos sprendimą, kuriame patvirtinama bendrojo subsidijos ekvivalento
apskaičiavimo metodika pagal reglamento 5 straipsnio 2 dalies c punktą.
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Mokesčių
mokesčių

lengvata

arba

atleidimas

nuo

Rizikos kapitalo suteikimas
Kita (nurodyti)
Jeigu
iš
dalies ES fondo (-ų) pavadinimas (-ai):
finansuojama
ES
lėšomis

LT
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Finansavimo
suma
(pagal
ES
fondą)

..........
nacionaline
valiuta (sveikais
skaičiais)

LT

II DALIS
teiktina naudojant nustatytą Komisijos IT programą, kaip nurodyta 10 straipsnyje
Nurodykite, pagal kurią bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatą įgyvendinama
pagalbos priemonė
Pagrindinis
bendrieji
(išvardyti)

tikslas ir Tikslai
tikslai
(išvardyti)

Didžiausias
pagalbos
intensyvuma
s
%
arba
didžiausia
metinė
pagalbos
suma
nacionaline
valiuta
(sveikaisiais
skaičiais)

Regioninė
investicinė
(15 str.)

pagalba: Schema
pagalba44
Ad hoc pagalba (15 str. 1 dalis)

MVĮ
skiriamo
s
priemok
os
%

…%
…%

Regioninė
pagalba: Transporto
išlaidų
reikalavimus …%
veiklos pagalba (16 str.)
atitinkančiose vietovėse kompensavimas
(16 str. 2 dalies a punktas)
Papildomų
išlaidų
atokiausiuose …%
regionuose kompensavimas (16 str. 2
dalies b punktas)
Pagalba
MVĮ:
investicinė pagalba (17
str.)

…%

Pagalba MVĮ:
galimybės
finansavimą

MVĮ Rizikos finansų pagalba (17 str.)
gauti

…
nacionaline
valiuta

Verslo pradžios pagalba (20 str.)

…
nacionaline
valiuta

44
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Jeigu ad hoc regioninė pagalba papildo pagal pagalbos schemą (-as) teikiamą pagalbą, nurodykite pagal
pagalbos schemą skiriamos pagalbos intensyvumą ir ad hoc pagalbos intensyvumą.
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Pagalba MVĮ: pagalba
MVĮ
skirtoms
alternatyvioms prekybos
platformoms (21 str.)

…%;
jeigu
pagalbos
priemonė yra
verslo
pradžios
pagalba
…
nacionaline
valiuta

Pagalba MVĮ: pagalba
žvalgymo
išlaidoms
kompensuoti (22 str.)

…%

Pagalba
moksliniams Pagalba
tyrimams, technologinei mokslini
plėtrai ir inovacijoms ų tyrimų
(23–26 str.)
ir
technolo
ginės
plėtros
projekta
ms
(23
str.)

Fundamentiniai
tyrimai …%
(21 str. 2 dalies a punktas)
Pramoniniai
tyrimai …%
(23 str. 2 dalies b punktas)
Bandomoji taikomoji veikla …%
(23 str. 2 dalies c punktas)

Pagalba mokslinių tyrimų infrastruktūrų …%
kūrimui (24 str.)
Inovacijų pagalba MVĮ (25 str.)

…%

Pagalba moksliniams tyrimams ir …%
technologinei plėtrai žuvininkystės ir
akvakultūros sektoriuose (26 str.)
(27

…%

Užimtumo
pagalba:
pagalba palankių sąlygų
neturintiems
ir
neįgaliems darbuotojams
(28–29 str.)

Pagalba palankių sąlygų neturinčių …%
darbuotojų įdarbinimui arba neįgaliųjų
užimtumui darbo užmokesčio subsidijų
forma (28 str.)

Pagalba mokymui
str.)

Pagalba
neįgaliųjų
papildomoms išlaidoms
(29 str.)

užimtumo …%
kompensuoti

Pagalba
aplinkos Investicinė pagalba, leidžianti įmonėms …%
apsaugai (30–36 str.)
taikyti griežtesnius nei Sąjungos aplinkos
apsaugos standartus arba gerinti aplinkos
apsaugą, jeigu Sąjungos standartų nėra
(30 str.)
Pagalba MVĮ, skirta iš anksto prisitaikyti …%
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prie būsimų Sąjungos standartų (31 str.)
Aplinkosaugos pagalba investicijoms į …%
energijos taupymo priemones (32, 30 str.)
Aplinkosaugos pagalba investicijoms į …%
didelio naudingumo kogeneraciją (33 str.)
Investicinė
aplinkosaugos
atsinaujinančių
išteklių
naudojimui skatinti (34 str.)

pagalba …
energijos nacionaline
valiuta

Pagalba aplinkosaugos mokesčių lengvatų …%
forma (35 str.)
Investicinė užterštų teritorijų atkūrimo …%
pagalba (36 str.)
Investicinė pagalba didelio energinio …%
efektyvumo centralizuotam šildymui ir
vėsinimui (37 str.)
Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams …%
atlikti (38 str.)
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III dalis
INFORMACIJOS APIE SKIRTĄ INDIVIDUALIĄ PAGALBĄ SKELBIMO PAGAL 10 STRAIPSNĮ IR ŠIOS
INFORMACIJOS PERDAVIMO KOMISIJAI PAGAL 12 STRAIPSNĮ FORMA
Pagalbos numeris
Valstybė narė
Pagalbą
teikianti Pavadinimas
institucija
Svetainės adresas

Pagalbos gavėjo
pavadinimas,
PVM numeris ir
grupė, kuriai jis
priklauso
Pagalbos
rūšis

gavėjo MVĮ

Didelė įmonė
Regiono
Regionas,
45
kuriame įsisteigęs (NUTS )
pagalbos gavėjas

pavadinimas Regioninės pagalbos statusas46

Ekonomikos
NACE 2 red. ir trumpas aprašas
sektorius
(-iai),
kuriame (-iuose)
pagalbos gavėjas
vykdo veiklą
Pagalbos
elementas,
nurodytas sveikais
skaičiais
nacionaline
valiuta47
Pagalbos
priemonė48

Dotacija / palūkanų normų subsidija
Paskola / grąžintini avansai / kompensuojamoji
dotacija
Garantija

45
46

47
48
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(kai

tinkama,

nurodyti

Komisijos

NUTS – bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius. Paprastai nurodomas 2 lygio regionas.
SESV 107 straipsnio 3 dalies a punktas (statusas „A“), SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktas (statusas
„C“), neremiamos vietovės, t. y. regioninės pagalbos skyrimo reikalavimų neatitinkančios vietovės
(statusas „N“).
Bendrasis subsidijos ekvivalentas arba rizikos finansų schemų atveju – viešosios investicijos suma.
Jeigu pagalba teikiama naudojant kelias pagalbos priemones, pagalbos suma nurodoma pagal priemonę.
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sprendimą49)
Mokesčių
mokesčių

lengvata

arba

atleidimas

nuo

Rizikos finansai
Kita (nurodyti)
Suteikimo data

metai-mėnuo-diena

Pagalbos tikslas
Teisinis
pagrindas,
nurodant
jo
įgyvendinimo
nuostatas ir, jei
tinkama, schemą,
pagal
kuria
teikiama pagalba

49

LT

Kai tinkama, nuoroda į Komisijos sprendimą, kuriame patvirtinama bendrojo subsidijos ekvivalento
apskaičiavimo metodika.
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IV PRIEDAS
Paraiškos dėl skatinamojo poveikio forma (kaip nurodyta 6 straipsnyje)
1.

2.

3.

4.

Informacija apie pagalbos gavėją:
•

pavadinimas, registruotas pagrindinės būstinės adresas, pagrindinis veiklos
sektorius (NACE kodas);

•

pareiškimas, kad įmonė nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta šiame
reglamente;

•

pareiškimas, kuriame nurodoma pagalba (tiek de minimis, tiek valstybės
pagalba), per paskutinius trejus metus gauta kitiems projektams;

•

pareiškimas, kuriame nurodoma tam pačiam projektui iš kitų pagalbą teikiančių
institucijų gauta ar gausima pagalba.

Informacija apie remtiną projektą / veiklą:
•

projekto aprašymas;

•

tikėtino teigiamo poveikio atitinkamai vietovei aprašymas (pvz., sukurtų ar
išsaugotų darbo vietų skaičius, MTTPI veikla, mokymo veikla, grupės
kūrimas);

•

susijęs teisinis pagrindas (nacionalinis, Sąjungos arba abu);

•

planuojamos projekto pradžios ir pabaigos datos;

•

projekto vieta (-os);

Informacija apie projekto finansavimą:
•

investicijos ir kitos susijusios išlaidos;

•

bendros tinkamos finansuoti išlaidos;

•

pagalbos suma, kurios reikia projektui / veiklai vykdyti;

•

pagalbos intensyvumas.

Informacija apie pagalbos poreikį ir tikėtiną jos poveikį:
Trumpas pagalbos poreikio ir jos poveikio sprendimui dėl investavimo arba
sprendimui dėl investavimo vietos paaiškinimas. Nurodoma alternatyvi investicija
arba vieta, jeigu pagalba nebūtų skirta.

LT

75

LT

V PRIEDAS
Nuostatos dėl valstybių narių bendros svetainės

LT

(1)

Valstybės narės turėtų sukurti bendrą valstybės pagalbos svetainę, kurioje skelbtų 10
straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje nurodytą informaciją taip, kad ji būtų lengvai
prieinama.

(2)

Prieigą prie svetainės turėtų suteikti programinė paieškos priemonė arba vartotojo
paieškos sąsaja (toliau – paieškos funkcija). Naudojantis ta paieškos funkcija turėtų
būti įmanoma ieškoti visos atskiros informacijos ar bet kokio jos derinio. Be to,
paieškos funkcijos rezultatus turėtų būti įmanoma parsisiųsti bent dviem skirtingais
formatais pagal bendrus standartus, kad informaciją būtų galima toliau tvarkyti
skaičiuokle, pvz., XLS, CSV, arba kitais būdais, naudojant interneto priemones, pvz.,
XML, HTML.

(3)

Prieiga prie svetainės turėtų būti suteikta visoms suinteresuotoms šalims be
apribojimų. Norint naudotis svetaine nereikalaujama registruotis.
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