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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) …/... 

XXX 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų 
pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius 

PROJEKTAS 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS KOMISIJA, 
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 
atsižvelgdama į 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės 
pagalbos rūšims1, ypač į jo 1 straipsnio 1 dalies a punktą, 
pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu, 
kadangi: 
(1) Reglamentu (ES) Nr. 651/2014 skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba yra 

suderinama su vidaus rinka; 
(2) Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) projektuose, kuriems taikomas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/20132 arba [naujas ETB 
reglamentas], dalyvaujančioms įmonėms dažnai sunku finansuoti papildomas išlaidas, 
susidariusias bendradarbiaujant su skirtinguose regionuose ir valstybėse narėse arba 
trečiosiose šalyse esančiais partneriais. Atsižvelgiant į ETB svarbą sanglaudos 
politikai, į tai, kad juo užtikrinama skirtingų valstybių narių arba trečiųjų šalių 
nacionalinių, regioninių bei vietos subjektų bendrų veiksmų įgyvendinimo ir politikos 
srities mainų sistema, turėtų būti pašalinti tam tikri sunkumai, kylantys įgyvendinant 
ETB projektus, ir taip palengvinti šių projektų atitiktį valstybės pagalbos taisyklėms. 
Remiantis Komisijos patirtimi, Reglamentas (ES) Nr. 651/2014 pirmiausia turėtų būti 
taikomas pagalbai ETB projektams, neatsižvelgiant į pagalbos gavėjų įmonių dydį; 

(3) kadangi ETB projektuose dalyvaujančioms įmonėms teikiamos nedidelės pagalbos 
sumos turi ribotą poveikį prekybai ir konkurencijai, reikėtų priimti paprastas taisykles 
tiems atvejams, kai bendra pagalbos suma vienos įmonės vienam projektui neviršija 
tam tikros viršutinės ribos; 

(4) mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektai, kuriems, remiantis nepriklausomų 
ekspertų atliktu vertinimu ir reitingavimu, kaip kokybės ženklas yra suteiktas 
pažangumo ženklas ir kurie laikomi pažangiais ir vertais gauti viešąjį finansavimą, 
tačiau negali būti finansuojami pagal bendrąją programą „Horizontas“ dėl to, kad 
nepakanka biudžeto lėšų, gali būti remiami iš nacionalinių išteklių, įskaitant 2014–

                                                 
1 OL L 248, 2015 9 24, p. 1.  
2 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių 

Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 259). 
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2020 m. laikotarpio Europos struktūrinių ir investicijų fondų išteklius ir 2021–2027 m. 
laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo bei „Europos socialinio fondo+“ 
išteklius. Kadangi tokius projektus vykdo mažosios ir vidutinės įmonės, jie neapima 
veiklos, kuri darytų didelę įtaką rinkai, ir jiems skiriamos nedidelės viešojo 
finansavimo sumos, tokiems projektams remti skirti nacionaliniai ištekliai turėtų būti 
laikomi suderinamais su vidaus rinka ir tam tikromis sąlygomis reikalavimas pranešti 
jiems neturėtų būti taikomas. Be to, sąlygų, kurios jau įvertintos Sąjungos lygmeniu 
prieš suteikiant pažangumo ženklą, neturėtų būti reikalaujama vertinti pakartotinai. 
Vertinant poveikį konkurencijai vidaus rinkoje neturėtų būti svarbu, ar projektus 
vykdantys subjektai siekia pelno, ar jo nesiekia. Dotacijos, skiriamos ekonominės 
veiklos kriterijus atitinkančiai mokslininkų veiklai pagal Europos mokslinių tyrimų 
tarybos (EMTT) koncepcijos pagrindimo programą ir pagal programą „Marie 
Skłodowskos-Curie veiksmai“, taip pat turėtų būti laikomos suderinamomis su vidaus 
rinka, jeigu tai veiklai kaip kokybės ženklas yra suteiktas pažangumo ženklas; 

(5) derinant viešąjį finansavimą iš nacionalinių išteklių ir Sąjungos centralizuotai valdomų 
išteklių ir jį skiriant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams, atrinktiems 
Sąjungos lygmeniu paskelbus tarpvalstybinį kvietimą teikti paraiškas pagal bendrosios 
programos „Horizontas“ bendro finansavimo priemonę, kuriame dalyvautų bent trys 
valstybės narės, galima padėti padidinti Europos mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros konkurencingumą. Kadangi tokius projektus vertina ir atrenka nepriklausomi 
ekspertai, jais siekiama bendrus Europos interesus atitinkančių tikslų ir mažinamas 
aiškiai apibrėžtas rinkos nepakankamumas, valstybių narių finansiniai įnašai, įskaitant 
2014–2020 m. laikotarpio Europos struktūrinių ir investicijų fondų išteklius ir 2021–
2027 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo ir „Europos socialinio fondo+“ 
išteklius, skirti bendro finansavimo priemonei, turėtų būti laikomi suderinamais su 
vidaus rinka ir tam tikromis sąlygomis reikalavimas pranešti jiems neturėtų būti 
taikomas. Be to, sąlygų, kurios jau įvertintos bendro finansavimo priemonės lygmeniu 
prieš atrenkant projektą, neturėtų būti reikalaujama vertinti pakartotinai; 

(6) bendrojoje programoje „Horizontas“ nustatyta, kurie mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiksmai yra tinkami finansuoti. Tais atvejais, kai tokiems veiksmams taip pat galima 
teikti valstybės pagalbą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, būtina 
paaiškinti, kokia apimtimi veiksmai, tinkami finansuoti pagal bendrąją programą 
„Horizontas“, atitinka šiame reglamente apibrėžtas fundamentinių tyrimų, pramoninių 
tyrimų arba bandomosios taikomosios veiklos kategorijas. Tuo tikslu reikėtų 
atsižvelgti į su technologinės parengties lygiais (toliau – TPL) susijusias apibrėžtis. 1-
asis TPL atitinka fundamentinius tyrimus, 2, 3 ir 4-asis TPL – pramoninius tyrimus, o 
5, 6 ir 8-asis TPL – bandomąją taikomąją veiklą. Tuo remiantis mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikla pagal bendrąją programą „Horizontas“ turėtų atitikti 1–4-ąjį TPL, o 
kategorija „inovacijų veiksmai“, išskyrus įsitvirtinimą rinkoje (angl. market 
replication), pagal bendrąją programą „Horizontas“ turėtų atitikti 5–8-ąjį TPL; 

(7) siekiant padidinti sverto poveikį ir remti papildomas investicijas Europoje, „InvestEU“ 
fondo remiamiems finansiniams produktams gali būti naudojamos valstybių narių 
valdomos lėšos, įskaitant ES pasidalijamojo valdymo fondų lėšas. Pavyzdžiui, 
valstybės narės galės dalį Sąjungos pasidalijamojo valdymo fondų lėšų arba savo 
pačių lėšų įnešti į „InvestEU“ fondo ES garantijos valstybės narės skyrių. Be to, 
valstybės narės galėtų finansuoti „InvestEU“ fondo garantija užtikrintus finansinius 
produktus savo pačių lėšomis arba per nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus. 
Toks finansavimas gali būti laikomas valstybės ištekliais ir gali būti priskiriamas 
valstybei, jeigu valstybės narės gali savo nuožiūra spręsti, kaip šiuos išteklius naudoti. 
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Ir priešingai, jeigu valstybės narės neturi teisės savo nuožiūra spręsti, kaip naudoti 
išteklius, tų lėšų naudojimas nėra priskirtinas valstybei. Kalbant apie tokius atvejus, 
Komisija ketina pateikti išsamesnes gaires dėl tipinių scenarijų, kai teikiama 
„InvestEU“ fondo parama;  

(8) Jeigu nacionalinės lėšos, įskaitant ES pasidalijamojo valdymo fondų lėšas, yra 
valstybės pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalį, siekiant palengvinti 
„InvestEU“ fondo paramos įgyvendinimą turėtų būti nustatyta, kokiomis sąlygomis 
pagalba turėtų būti laikoma suderinama su vidaus rinka ir jai netaikomas reikalavimas 
pranešti; 

(9) į Komisijos „InvestEU“ fondo struktūrą įtraukta keletas svarbių konkurencijos 
apsaugos priemonių, pavyzdžiui, remiamos investicijos, padedančios įgyvendinti 
Sąjungos politikos tikslus ir kurti ES pridėtinę vertę, nustatytas reikalavimas, kad 
„InvestEU“ fondas būtų naudojamas kaip papildoma priemonė, padedanti spręsti 
rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas. Be to, 
valdymo sistema ir sprendimų priėmimo procesu dar prieš suteikiant ES garantiją bus 
užtikrinama, kad „InvestEU“ fondo remiamos operacijos atitiktų pirmiau nurodytus 
reikalavimus. Galiausiai pažymėtina, kad iš „InvestEU“ fondo teikiama parama bus 
skaidri ir jos poveikis bus vertinamas. Todėl valstybės pagalba, kuri naudojama 
„InvestEU“ fondo remiamiems finansiniams produktams, turėtų būti laikoma 
suderinama su vidaus rinka ir jai neturėtų būti taikomas reikalavimas pranešti, jeigu 
laikomasi riboto skaičiaus sąlygų; 

(10) todėl Reglamentas (ES) Nr. 651/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,  
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 
Reglamentas (ES) Nr. 651/2014 iš dalies keičiamas taip: 
(1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

(a) 1 dalis papildoma o ir p punktais: 
„o) pagalbai Europos teritorinio bendradarbiavimo projektams;  
p) pagalbai, kuri naudojama „InvestEU“ fondo remiamiems finansiniams produktams.“; 

(b) 3 dalies a ir b punktai pakeičiami taip: 
„a) pagalbai, suteiktai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013(*), išskyrus pagalbą mokymui, 
pagalbą MVĮ gauti finansavimą, pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, 
inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir 
neįgaliesiems darbuotojams, regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose, 
regioninės veiklos pagalbos schemas ir pagalbą Europos teritorinio bendradarbiavimo 
projektams;  
„b) pagalbai, suteiktai pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, išskyrus regioninę 
investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose, regioninės veiklos pagalbos schemas, MVĮ 
teikiamą pagalbą konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą aplinkos apsaugai, pagalbą mokymui, 
pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems 
darbuotojams, pagalbą Europos teritorinio bendradarbiavimo projektams ir pagalbą, kuri 
naudojama „InvestEU“ fondo remiamiems finansiniams produktams;“; 
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(c) 4 dalis pakeičiama taip: 
„4. Šis reglamentas netaikomas: 
a) pagalbos schemoms, kuriose nėra aiškiai numatyta, kad individuali pagalba nemokama 
įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos 
sprendimą, kuriame tos pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir 
nesuderinama su vidaus rinka, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų gaivalinių 
nelaimių padarytai žalai atitaisyti, ir pagalbos schemas pagal III skyriaus 2a ir 16 skirsnius; 
b) ad hoc pagalbai a punkte nurodytai įmonei; 
c) pagalbai sunkumų patiriančioms įmonėms, išskyrus pagalbos schemas, skirtas tam tikrų 
gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti, verslo pradžios pagalbos schemas ir regioninės 
veiklos pagalbos schemas, pagalbą MVĮ pagal 56e straipsnį ir pagalbą finansų tarpininkams 
pagal III skyriaus 16 skirsnį, su sąlyga, kad tokiomis schemomis sunkumų patiriančioms 
įmonėms nesudaromos palankesnės sąlygos nei kitoms įmonėms. 
*2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir 
akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir 
(EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).“; 

(2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 
(a) 63, 64 ir 65 punktai išbraukiami; 
(b) įterpiamas 83a punktas: 

„83a) technologinės parengties lygiai – visos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų grandinės vertinimo rodikliais nuo 1 iki 9 sistema, kuria siekiama, kad atitinkamos 
technologijos brandumo ir technologinės būklės lygis būtų suprantamas vienodai*;“; 

(c) 84, 85 ir 86 punktai pakeičiami taip: 
„84) fundamentiniai tyrimai – bandomoji arba teorinė veikla, vykdoma pirmiausia siekiant 
gauti naujų žinių apie reiškinio pagrindus ir stebimus faktus, nenumatant tokių žinių 
tiesioginio komercinio taikymo arba naudojimo (atitinka 1-ąjį technologinės parengties lygį); 
85) 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 iš esmės patobulinti. 
Jie apima sudėtinių sistemų dalių kūrimą ir gali apimti prototipų kūrimą laboratorijoje arba 
aplinkoje, kurioje modeliuojamos sąsajos su esamomis sistemomis, taip pat bandomųjų linijų 
kūrimą, kai to reikia pramoniniams tyrimams ir bendram technologiniam patvirtinimui 
(atitinka 2, 3 ir 4-ąjį technologinės parengties lygius); 
86) 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. Ji taip pat gali apimti veiklą, kurios tikslas 
yra, pavyzdžiui, naujų produktų, procesų arba paslaugų koncepcinis formulavimas, 
planavimas ir dokumentavimas (atitinka 5–8-ąjį technologinės parengties lygius). 
Bandomoji taikomoji veikla gali apimti naujų arba patobulintų produktų, procesų ar paslaugų 
prototipų kūrimą, demonstravimą, bandomųjų vienetų kūrimą, bandymą ir tvirtinimą realias 
naudojimo sąlygas atitinkančioje aplinkoje, kai pagrindinis tikslas yra techniškai patobulinti 
produktus, procesus ar paslaugas. Tai gali apimti tinkamo komerciškai naudoti prototipo ar 
bandomojo vieneto kūrimą, jeigu tai yra galutinis komercinis produktas ir jeigu tokį produktą 
būtų per brangu gaminti vien tam, kad jis būtų pademonstruotas ir patvirtintas. 
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Bandomoji taikomoji veikla neapima esamų produktų, gamybos linijų, gamybos procesų, 
paslaugų ir vykdomos kitų rūšių veiklos įprastinių arba periodinių pakeitimų, net jei tokie 
pakeitimai gali reikšti patobulinimą;“; 

(d) įterpiamas 86b punktas: 
„86b) skaitmeninimas – technologijų diegimas naudojant elektroninius įtaisus ir (arba) 
sistemas, kurios leidžia padidinti produkto funkcionalumą, plėsti internetu teikiamas 
paslaugas, modernizuoti procesus arba pereiti prie verslo modelių, kuriais atsisakoma 
tarpininkavimo tinkamuose prekių gamybos procesuose ir teikiant paslaugas, ir kurie 
galiausiai daro pokyčius lemiantį poveikį;“; 

(e) įterpiamas 138a punktas: 
„138a) naujos kartos tranzitiniai tinklai (NKT) – pažangūs tranzitiniai tinklai, galintys padėti 
diegti NKP tinklus naudojant optinių skaidulų (arba analogišką) technologiją;“; 

(f) įterpiami šie 166–182 punktai: 

„Pagalbos, kuri naudojama „InvestEU“ fondo remiamiems finansiniams produktams, 
sąvokų apibrėžtys  
166) ES garantija – kaip apibrėžta Reglamente [nuoroda] dėl [programos „InvestEU“], iš 
Sąjungos biudžeto teikiama bendra garantija, pagal kurią biudžeto garantijos pagal 
[Finansinio reglamento 219 straipsnio 1 dalį] įsigalioja su įgyvendinančiaisiais partneriais 
pasirašius atskirus susitarimus dėl garantijų;  
167) „InvestEU“ fondas – Reglamentu [nuoroda] dėl [programos „InvestEU“] įsteigtas 
fondas, teikiantis ES garantiją, kuria remiamos įgyvendinančiųjų partnerių vykdomos 
finansavimo ir investavimo operacijos; 
168) finansinis produktas – kaip apibrėžta Reglamente [nuoroda] dėl [programos 
„InvestEU“], finansinis mechanizmas arba susitarimas, pagal kurį įgyvendinantysis partneris 
tiesiogiai arba netiesiogiai teikia bet kurios formos, nurodytos [Reglamento dėl programos 
„InvestEU“ 13 straipsnyje], finansavimą galutiniams gavėjams; 
169) nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos – kaip apibrėžta Reglamente 
[nuoroda] dėl [programos „InvestEU“], juridiniai asmenys, vykdantys finansinę profesinę 
veiklą, kuriems valstybė narė arba valstybės narės centrinio, regioninio arba vietos lygmens 
subjektas yra suteikę įgaliojimus vykdyti vystomąją ar skatinamąją veiklą; 
170) finansų tarpininkas – bet kokios teisinės ir nuosavybės formos finansų įstaiga, įskaitant, 
be kita ko, bankus, nebankines kredito įstaigas, investicinius fondus, mikrofinansų įstaigas, 
garantijų draugijas, išperkamosios nuomos bendroves, nacionalinius skatinamąjį finansavimą 
teikiančius bankus ar įstaigas;  
171) komercinis finansų tarpininkas – finansų tarpininkas, kuris veikia siekdamas pelno ir 
prisiimdamas visą riziką be valstybės garantijos, išskyrus nacionalinius skatinamojo 
finansavimo bankus ar įstaigas;  
172) įgyvendinantysis partneris – kaip apibrėžta Reglamente [nuoroda] dėl [programos 
„InvestEU“], reikalavimus atitinkanti garantijos šalis, kaip antai finansų įstaiga ar kitas 
tarpininkas, su kuriuo Komisija pasirašo susitarimą dėl garantijos; 
173) rinkos lėšos – komercinių finansų tarpininkų ir kitų rinkos investuotojų, nepriklausomai 
nuo jų nuosavybės formos, kurie veikia siekdami pelno ir prisiimdami visą riziką be valstybės 
garantijos ir yra nepriklausomi nuo galutinių pagalbos gavėjų, lėšos. Tai apima neformalių 
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investuotojų, EIB grupės, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) ir kitų daugiašalės 
plėtros bankų lėšas ir neapima nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų lėšų; 
174) baltosios zonos – zonos, kuriose tos pačios kategorijos plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros (bazinio plačiajuosčio ryšio arba NKP tinklo ar NKT) nėra arba neplanuojama 
sukurti komercinėmis sąlygomis per trejus metus pagal atitinkamą žemėlapį arba atsižvelgiant 
į viešų konsultacijų rezultatus; 
175) pilkosios zonos – zonos, kuriose yra tik viena tos pačios kategorijos plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūra (t. y. bazinio plačiajuosčio ryšio arba NKP tinklo ar NKT) arba infrastruktūrą 
planuojama sukurti komercinėmis sąlygomis per trejus metus pagal atitinkamą žemėlapį arba 
atsižvelgiant į viešų konsultacijų rezultatus;  
176) juodosios zonos – zonos, kuriose yra bent dvi tos pačios kategorijos plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūros (t. y. bazinio plačiajuosčio ryšio arba NKP tinklo ar NKT) arba jas planuojama 
sukurti komercinėmis sąlygomis per trejus metus pagal atitinkamą žemėlapį arba atsižvelgiant 
į viešų konsultacijų rezultatus; 
177) esminė permaina – permaina, kurią galima įrodyti, jeigu padarius subsidijuojamą 
intervencinį veiksmą pagal atrinktą projektą daromos reikšmingos naujos investicijos į 
plačiajuosčio ryšio tinklą, o dėl subsidijuojamos infrastruktūros rinkoje atsiranda reikšmingų 
naujų pajėgumų, susijusių su plačiajuosčio ryšio paslaugų prieinamumu ir pajėgumais, sparta 
ir konkurencija, palyginti su esamais tinklais arba tinklais, kuriuos intervencijos srityje 
planuojama sukurti per trejus metus. Esminė permaina gali būti įrodyta, jeigu atitinka visas 
šias sąlygas: subsidijuojamu projektu užtikrinama dvigubai didesnė, palyginti su esama ir 
(arba) planuojama infrastruktūra, atsisiuntimo ir įkėlimo sparta ir bent didesnė kaip 300 Mb/s 
simetrinė sparta (priklausomai nuo to, kuris dydis yra didesnis) ir užtikrinami konkurencijai 
gerokai palankesni rezultatai, palyginti su esama ir (arba) planuojama infrastruktūra, 
pavyzdžiui, visapusiškai atviros prieigos sąlygos ir tinkamesnės bei prieinamesnės paslaugos 
galutiniams vartotojams; 
178) tinkamas žemėlapis – kompetentingų nacionalinių institucijų sudarytas ne senesnis kaip 
[X] metų teritorijos, įskaitant atitinkamą tikslinę teritoriją, žemėlapis, į kurį įtraukta visa 
esama arba per ateinančius trejus metus planuojama sukurti tos pačios kategorijos 
infrastruktūra (t. y. bazinis plačiajuostis ryšys arba NKP tinklas ar NKT, įskaitant labai 
didelio pajėgumo tinklus) ir kuris yra sudarytas objektų lygmeniu pagal objektus, prie kurių ji 
yra, o ne pagal prijungtus objektus;  
179) viešos konsultacijos – kompetentingų nacionalinių institucijų rengiamos atitinkamoje 
visiems suinteresuotiems subjektams prieinamoje svetainėje 1 mėnesį skelbiamos viešos 
konsultacijos, siekiant iš suinteresuotųjų subjektų surinkti pagrįstą informaciją apie 
investicijas į teritorijoje, įskaitant atitinkamą tikslinę teritoriją, esamą arba per ateinančius 
trejus metus planuojamą sukurti tos pačios kategorijos infrastruktūrą; 
180) socialinės paslaugos – aiškiai apibrėžtos paslaugos, atitinkančios socialinius poreikius, 
susijusius su sveikata ir ilgalaike priežiūra, vaiko priežiūra, galimybe dalyvauti darbo rinkoje 
ir į ją reintegruotis, socialiniu būstu (tai yra būstu, skirtu socialiai remtiniems asmenims arba 
pažeidžiamų asmenų, kurie dėl lėšų stygiaus negali susirasti būsto rinkos sąlygomis, grupėms) 
ir pažeidžiamų grupių rūpyba bei socialine įtrauktimi (kaip apibrėžta Komisijos sprendimo 
2012/21/ES 11 konstatuojamojoje dalyje); 
181) TEN-T miestų transporto mazgas – miesto zona, kurioje TEN-T tinklo transporto 
infrastruktūra, pavyzdžiui, uostai, įskaitant keleivių terminalus, oro uostai, geležinkelio stotys, 
logistikos centrai ir miestų zonose arba aplink jas esantys krovinių terminalai, yra sujungta su 
kitomis tos infrastruktūros dalimis, taip pat su regioninio ir vietos eismo infrastruktūra; kaip 
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jis apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013* 3 straipsnio p 
punkte; 
182) naujas dalyvis – geležinkelio įmonė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2012/34/ES** 3 straipsnio 1 punkte, atitinkanti šias sąlygas: 
(a) ji yra gavusi licenciją pagal Direktyvos 2012/34/ES 17 straipsnio 3 dalį prieš mažiau 

nei dešimt metų iki pagalbos suteikimo; 
(b) ji nėra susijusi (kaip tai suprantama pagal I priedo 3 straipsnio 3 dalį) su geležinkelio 

įmone, gavusia licenciją kurioje nors valstybėje narėje iki 2010 m. sausio 1 d.; 
183) novatoriška MVĮ – MVĮ, kurios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros (MTTP) ir 
inovacijų išlaidos sudaro bent 15 % visų jos veiklos išlaidų bent vienais metais per 
ankstesnius trejus metus arba bent 10 % visų jos veiklos išlaidų kiekvienais iš ankstesnių trejų 
metų. Specialiosios paskirties įmonė, kuri gali būti laikoma savarankiška įmone, kaip 
apibrėžta I priede, ir apie kurią neturima ankstesnių laikotarpių duomenų, gali būti laikoma 
novatoriška MVĮ, jeigu jos MTTP ir inovacijų išlaidos, įtrauktos į patikimą verslo planą, 
atitinka vieną iš pirmiau išdėstytų kriterijų; 
184) novatoriška vidutinės kapitalizacijos įmonė – didelė įmonė, turinti iki 1 500 darbuotojų, 
kuri gali būti laikoma savarankiška įmone, kaip apibrėžta I priede, ir kurios MTTP ir 
inovacijų išlaidos sudaro bent 15 % visų jos veiklos išlaidų bent vienais metais per 
ankstesnius trejus metus arba bent 10 % visų jos veiklos išlaidų kiekvienais iš ankstesnių trejų 
metų. Specialiosios paskirties įmonė, kuri gali būti laikoma savarankiška įmone, kaip 
apibrėžta I priede, ir apie kurią neturima ankstesnių laikotarpių duomenų, gali būti laikoma 
novatoriška vidutinės kapitalizacijos įmone, jeigu jos MTTP ir inovacijų išlaidos, įtrauktos į 
patikimą verslo planą, atitinka vieną iš pirmiau išdėstytų kriterijų; 
185) maža vidutinės kapitalizacijos įmonė – didelė įmonė, kurioje dirba iki 499 darbuotojų ir 
kurios metinė apyvarta siekia iki 100 mln. EUR arba metinis balansas sudaro iki 86 mln. EUR 
ir kuri gali būti laikoma savarankiška įmone, kaip apibrėžta I priede. 
______________ 
* Žr. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Europos didelio poveikio technologijų strategija – ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo skatinimo priemonė“ (COM(2012) 341 final, 2012 6 26). 

** 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos 
transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 
2013 12 20, p. 1). 

*** 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria 
sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012 12 14, p. 32).“; 
(3) 4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:  

(a) f punktas pakeičiamas taip: 
„f) pagalba įmonėms, dalyvaujančioms Europos teritorinio bendradarbiavimo projektuose: 
pagalba pagal 20 straipsnį – 2 mln. EUR vienos įmonės vienam projektui; pagalba pagal 20a 
straipsnį – 20a straipsnio 2 dalyje nustatytas sumas vienos įmonės vienam projektui;“; 

(b) i punktas papildomas vii ir viii papunkčiais: 
„vii) pagalba projektams, kuriems kaip kokybės ženklas suteiktas pažangumo ženklas: 25a 
straipsnyje nurodytas sumas; 
viii) pagalba, kuri naudojama bendrai finansuojamiems projektams ir susiejimo veiksmams: 
25b straipsnyje nustatytas ribas;“; 
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(c) straipsnio dalis papildoma gg punktu: 
„gg) pagalba, kuri naudojama „InvestEU“ fondo remiamiems finansiniams produktams: III 
skyriaus 16 skirsnyje nustatytas sumas.“; 
(4) 5 straipsnio 2 dalis papildoma l punktu:  
„l) pagalba, kuri naudojama „InvestEU“ fondo remiamiems finansiniams produktams, jeigu 
tenkinamos III skyriaus 16 skirsnyje nustatytos sąlygos.“; 
(5) 6 straipsnio 5 dalis papildoma i, j ir k punktais: 
„i) pagalba įmonėms, dalyvaujančioms Europos teritorinio bendradarbiavimo projektuose, 
jeigu tenkinamos 20 arba 20a straipsniuose nustatytos atitinkamos sąlygos; 
j) pagalba projektams, kuriems kaip kokybės ženklas yra suteiktas pažangumo ženklas, ir 
pagalba, kuri naudojama bendrai finansuojamiems projektams ir susiejimo veiksmams, jeigu 
tenkinamos 25a arba 25b straipsniuose nustatytos atitinkamos sąlygos; 
k) pagalba, kuri naudojama „InvestEU“ fondo remiamiems finansiniams produktams, jeigu 
tenkinamos III skyriaus 16 skirsnyje nustatytos sąlygos.“; 
(6) 7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: 
„Tinkamų finansuoti išlaidų sumos gali būti apskaičiuojamos remiantis supaprastinto išlaidų 
apmokėjimo būdais, numatytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1303/2013* arba [naujame BNR reglamente], priklausomai nuo to, kuris reglamentas yra 
taikytinas, su sąlyga, kad veikla yra bent iš dalies finansuojama iš Sąjungos fondo, kuriam 
leidžiama naudoti minėtus supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus, o konkrečios kategorijos 
išlaidos atitinka reikalavimus pagal atitinkamą nuostatą dėl išimties. 
__________________________ 
* 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir 
žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui 
taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 320).“; 
(7) 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

(a) 3 dalies b punktas pakeičiamas taip: 
„b) bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti 
išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas 
didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal šį reglamentą taikoma tai 
pagalbai.  
Vertinant atitiktį 3 dalies nuostatoms dėl sumavimo, finansavimas, teikiamas galutiniams 
pagalbos gavėjams, kuriems teikiama „InvestEU“ fondo parama, pagal III skyriaus 16 skirsnį, 
ir iš jo dengiamos išlaidos neįskaičiuojami. Nominalioji „InvestEU“ fondo remiamo 
finansavimo suma pirmiausia atimama iš bendros tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, 
o vėliau didžiausias pagalbos intensyvumas arba pagalbos suma, taikoma tai pagalbai pagal šį 
reglamentą, apskaičiuojama tik pagal bendras likusias tinkamas finansuoti išlaidas. Nustatant, 
ar laikomasi šiame reglamente nustatytos pranešimo ribos, galutiniams pagalbos gavėjams, 
kuriems teikiama „InvestEU“ fondo parama, suteikiama nominalioji finansavimo suma taip 
pat neįskaičiuojama. 
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Kitu atveju, kiek tai susiję su „InvestEU“ fondo remiamomis pirmaeilėmis paskolomis arba 
pirmaeilių paskolų garantijomis pagal III skyriaus 16 skirsnį, pagalba, kurią sudaro 
galutiniams pagalbos gavėjams teikiamos pirmaeilės paskolos arba pirmaeilių paskolų 
garantijos, gali būti apskaičiuojama pagal orientacinę normą, kuri galioja pagalbos suteikimo 
momentu, ir ja galima remtis siekiant užtikrinti, kad sumavimo su bet kuria kita pagalba toms 
pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, kurias galima nustatyti, padengti rezultatas 
neviršytų pagal šį ar kitą bendrosios išimties reglamentą arba Komisijos priimtą sprendimą tai 
pagalbai taikomo didžiausio pagalbos intensyvumo arba pagalbos sumos, arba pranešimo 
ribos.“ 

(b) 4 dalis pakeičiama taip: 
„4. Pagalba, kurios tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti ir kuriai pagal 20a, 21, 22, 
23 straipsnius ir III skyriaus 16 skirsnį taikoma išimtis, gali būti sumuojama su bet kokia kita 
valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti. Pagalba, kurios 
tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti, gali būti sumuojama su bet kokia kita valstybės 
pagalba, kurios tinkamų finansuoti išlaidų negalima nustatyti, iki aukščiausios atitinkamos 
viso finansavimo ribos, nustatytos atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes šiuo 
arba kitu bendrosios išimties reglamentu arba Komisijos priimtu sprendimu.“; 
(8) 9 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip: 
„1. Atitinkama valstybė narė užtikrina, kad išsamioje valstybės pagalbos svetainėje 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu būtų skelbiama: 
(a) 11 straipsnyje nurodytos informacijos santrauka pagal II priede nustatytą standartinę 

formą arba prieigos prie jos saitas; 
(b) visas kiekvienos pagalbos priemonės tekstas, kaip nurodyta 11 straipsnyje, arba 

prieigos prie viso šio teksto saitas; 
(c) III priede nurodyta informacija apie kiekvieną skirtą individualios pagalbos sumą, 

viršijančią 500 000 EUR, arba, jeigu pagalbos gavėjas veikia pirminės žemės ūkio 
produktų gamybos sektoriuje, – kiekvieną skirtą individualios pagalbos sumą, 
viršijančią 60 000 EUR. 

Šioje dalyje nurodyta informacija, susijusi su pagalba, skirta Europos teritorinio 
bendradarbiavimo projektams, pateikiama valstybės narės, kurioje įsisteigusi atitinkama 
vadovaujančioji institucija, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1299/2013 21 straipsnyje [arba naujo ETB reglamento 44 straipsnyje], priklausomai nuo 
to, kuris reglamentas yra taikytinas, svetainėje. Tačiau dalyvaujančiosios valstybės narės taip 
pat gali nuspręsti, kad kiekviena jų atitinkamose svetainėse teiks informaciją, susijusią su jų 
teritorijoje taikomomis pagalbos priemonėmis. 
2. Mokesčių lengvatų schemų ir schemų, kurioms taikomi 16 ir 21 straipsniai**, atveju 
laikoma, kad šio straipsnio 1 dalies c punkte nustatytos sąlygos yra įvykdytos, jeigu valstybės 
narės reikiamą informaciją apie individualios pagalbos sumas nurodo tokiais intervalais (mln. 
EUR): 
0,06–05, tik kai pagalba teikiama pirminei žemės ūkio produktų gamybai; 
0,5–1; 
1–2; 
2–5; 

5–10; 
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10–30 ir 

30 ir daugiau.“; 
*Schemų pagal šio reglamento 16 ir 21 straipsnius atvejais reikalavimas skelbti informaciją apie kiekvienos 
skirtos individualios pagalbos sumas, kurios viršija 500 000 EUR, gali būti netaikomas MVĮ, kurios jokioje 
rinkoje nevykdė jokio komercinio pardavimo. 
(9) 11 straipsnio įvadinis sakinys pakeičiamas taip: 
„Valstybės narės arba, jeigu pagalba skirta Europos teritorinio bendradarbiavimo projektams, 
valstybė narė, kurioje įsisteigusi atitinkama vadovaujančioji institucija, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 21 straipsnyje [arba naujo ETB reglamento 44 straipsnyje], 
priklausomai nuo to, kuris reglamentas yra taikytinas, Komisijai perduoda:“; 
(10) 14 straipsnio 15 dalis pakeičiama taip: 
„15. Pradinių investicijų, susijusių su Europos teritorinio bendradarbiavimo projektais, 
kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 arba [naujas 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 susidaro didžiausia dalis tinkamų finansuoti išlaidų. 
Remiamose vietovėse, atitinkančiose pagalbos skyrimo reikalavimus pagal Sutarties 107 
straipsnio 3 dalies c punktą, ši nuostata taikoma didelėms įmonėms, tik jeigu pradinė 
investicija yra susijusi su nauja ekonomine veikla.“; 
(11) 16 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: 
„4. Tinkamos finansuoti išlaidos yra bendros miesto plėtros projekto išlaidos, jeigu jos 
atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37 ir 65 straipsnius 
arba [naują BNR], priklausomai nuo to, kuris reglamentas yra taikytinas.“; 
(12) Po 19 straipsnio įrašoma ši antraštė: 

„2a skirsnis 
„Pagalba Europos teritoriniam bendradarbiavimui“; 

(13) 20 straipsnis pakeičiamas taip: 
„20 straipsnis  

Pagalba išlaidoms, kurias įmonės patiria dalyvaudamos Europos teritorinio 
bendradarbiavimo projektuose, kompensuoti 

1. Pagalba išlaidoms, kurias įmonės patiria dalyvaudamos Europos teritorinio 
bendradarbiavimo projektuose, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 1299/2013 arba [naujas ETB reglamentas], kompensuoti yra suderinama su vidaus 
rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje 
nustatytas reikalavimas pranešti, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos 
sąlygos. 
2. Jeigu išlaidos yra susijusios su bendradarbiavimo projektu, tinkamos finansuoti yra toliau 
nurodytos išlaidos, kurios suprantamos taip, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) Nr. 481/2014* arba [naujo ETB reglamento 38–43 straipsniuose], 
priklausomai nuo to, kuris reglamentas yra taikytinas: 
(a) išlaidos darbuotojams; 
(b) biuro ir administracinės išlaidos; 
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(c) kelionės ir apgyvendinimo išlaidos; 
(d) išorės ekspertų ir paslaugų išlaidos; 
(e) įrangos išlaidos ir 
(f) infrastruktūros ir darbų išlaidos. 
3. 2 dalies d punkte nurodytos ekspertų ir kitos 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. 
4. Pagalbos intensyvumas neviršija 65 % tinkamų finansuoti išlaidų. Pagalbos intensyvumas 
gali būti padidintas 10 procentinių punktų, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms, ir 15 
procentinių punktų, kai pagalba teikiama mažosioms įmonėms. 
*2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų 
tinkamumo finansuoti taisyklėmis (OL L 138, 2014 5 13, p. 45).“; 
(14) Įterpiamas 20a straipsnis: 

„20a straipsnis 

Ribotos pagalbos sumos įmonėms, dalyvaujančioms Europos teritorinio 
bendradarbiavimo projektuose 

1. Pagalba įmonėms, dalyvaujančioms Europos teritorinio bendradarbiavimo projektuose, 
kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 arba 
[naujas ETB reglamentas], yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 
dalį ir jai netaikomas Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti, jeigu 
tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos. 
2. Pagal šį straipsnį visa pagalbos suma, suteikta vienos įmonės vienam projektui, neviršija 
20 000 EUR.“; 
(15) 25 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 
„1. Pagalba mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams, įskaitant projektus, kuriems 
kaip kokybės ženklas pagal programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonę arba pagal 
programą „Europos horizontas“ suteiktas pažangumo ženklas, yra suderinama su vidaus rinka 
pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje 
nustatytas reikalavimas pranešti, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos 
sąlygos.“; 
(16) įterpiami 25a ir 25b straipsniai: 

„25a straipsnis 

Pagalba projektams, kuriems kaip kokybės ženklas suteiktas pažangumo ženklas 
1. Pagalba MVĮ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams, kuriems kaip kokybės 
ženklas pagal programą „Horizontas 2020“ arba programą „Europos horizontas“ suteiktas 
pažangumo ženklas, yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai 
netaikomas Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti, jeigu 
tenkinamos šio straipsnio 3–6 dalyse ir I skyriuje nustatytos sąlygos. 
2. Pagalba veiksmams pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ ir pagal EMTT 
Koncepcijos pagrindimo programą, kuriems kaip kokybės ženklas pagal programą 
„Horizontas 2020“ arba programą „Europos horizontas“ suteiktas pažangumo ženklas, yra 
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suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas Sutarties 
108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti, jeigu tenkinamos šio straipsnio 4 ir 7 
dalyse ir I skyriuje nustatytos sąlygos. 
3. Remiama projekto dalis visiškai patenka į vieną arba daugiau toliau nurodytų kategorijų: 
(a) fundamentiniai tyrimai; 
(b) pramoniniai tyrimai; 
(c) bandomoji taikomoji veikla; 
(d) galimybių studijos. 
4. Taikomos tokios kategorijos, didžiausios sumos ir tokie tinkamų finansuoti išlaidų 
apskaičiavimo metodai, kokie nustatyti pagal programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonę 
arba pagal programą „Europos horizontas“. 
5. Didžiausias pagalbos intensyvumas yra finansavimo normos, nustatytos pagal programos 
„Horizontas 2020“ MVĮ priemonę arba pagal programą „Europos horizontas“, ir 
fundamentinių arba pramoninių tyrimų atveju neviršija 100 %, o bandomosios taikomosios 
veiklos arba galimybių studijų atveju – 70 %. 
6. Didžiausia pagalbos suma, kurią galima skirti MVĮ mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros projektams, kuriems kaip kokybės ženklas pagal programą „Horizontas 2020“ arba 
programą „Europos horizontas“ suteiktas pažangumo ženklas, vienos įmonės vienam 
projektui neviršija 2,5 mln. EUR. 
7. Didžiausia pagalbos suma, kurią galima skirti veiksmams pagal programą „Marie 
Skłodowskos-Curie veiksmai“ ir pagal EMTT Koncepcijos pagrindimo programą, kuriems 
kaip kokybės ženklas pagal programą „Horizontas 2020“ arba programą „Europos horizontas“ 
suteiktas pažangumo ženklas, neviršija programoje „Horizontas 2020“ arba programoje 
„Europos horizontas“ nustatyto didžiausio paramos tokiems veiksmams lygio. Pagalbos 
intensyvumas neviršija 100 %. 

25b straipsnis 

Pagalba, kuri naudojama bendrai finansuojamiems projektams, įskaitant susiejimo 
veiksmus 

1. Pagalba, suteikta bendrai finansuojamiems projektams, kurie yra nepriklausomai įvertinti ir 
atrinkti paskelbus tarpvalstybinį kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Europos 
horizontas“, įskaitant susiejimo veiksmų projektus, kurie yra nepriklausomai įvertinti ir 
atrinkti paskelbus tarpvalstybinį kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Horizontas 2020“ 
arba programą „Europos horizontas“, yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 
straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas 
pranešti, jeigu tenkinamos šiame straipsnyje ir I skyriuje nustatytos sąlygos. 
2. Remiama projekto dalis visiškai patenka į vieną arba daugiau toliau nurodytų kategorijų: 
(a) fundamentiniai tyrimai; 
(b) pramoniniai tyrimai; 
(c) bandomoji taikomoji veikla; 
(d) galimybių studijos. 
Remiama susiejimo veiksmų projektų dalis taip pat gali apimti su projektu susijusias 
investicijas į infrastruktūrą. 
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3. Taikomos tokios kategorijos, didžiausios sumos ir tokie tinkamų finansuoti išlaidų 
apskaičiavimo metodai, kokie nustatyti pagal programą „Europos horizontas“. Susiejimo 
veiksmų atveju investicijų į su projektu susijusį materialųjį ir nematerialųjį turtą išlaidos taip 
pat yra tinkamos finansuoti. 
4. Visas projektui suteiktas viešasis finansavimas fundamentinių tyrimų ir pramoninių tyrimų 
atveju neviršija 100 % tinkamų finansuoti išlaidų, o bandomosios taikomosios veiklos arba 
galimybių studijų atveju – 70 % tinkamų finansuoti išlaidų. Susiejimo veiksmų projektų 
atveju pagalba investicijoms į su projektu susijusią infrastruktūrą neviršija 70 % investicijų į 
materialųjį ir nematerialųjį turtą išlaidų. 
5. Finansavimu, teikiamu pagal programą „Europos horizontas“, padengiama ne mažiau kaip 
30 % bandomosios taikomosios veiklos tinkamų finansuoti išlaidų ir ne mažiau kaip 35 % 
fundamentinių arba pramoninių tyrimų tinkamų finansuoti išlaidų. 
6. Kai pagalba skiriama infrastruktūrai vykdant susiejimo veiksmus, taikomos šios 
papildomos sąlygos: 
(a) jeigu naudojantis infrastruktūra vykdoma ir ekonominė, ir neekonominė veikla, 

atitinkamas finansavimas, kiekvienos rūšies veiklos išlaidos ir pajamos į apskaitą 
įrašomos atskirai pagal nuosekliai taikomus ir objektyviai pagrįstus sąnaudų 
apskaitos principus; 

(b) kaina už infrastruktūros eksploatavimą arba naudojimą atitinka rinkos kainą; 
(c) galimybė naudotis infrastruktūra suteikiama keliems naudotojams skaidriai ir be 

diskriminacijos. Įmonėms, kurios finansavo bent 10 % infrastruktūros investicinių 
išlaidų, gali būti suteikta lengvatinė prieiga palankesnėmis sąlygomis. Siekiant 
išvengti kompensacijos permokos, tokia prieiga yra proporcinga įmonės įnašui į 
investicines išlaidas ir šios sąlygos yra skelbiamos visuomenei; 

(d) jeigu infrastruktūra gauna viešąjį finansavimą ir ekonominei, ir neekonominei 
veiklai, valstybės narės vykdo kontrolę ir naudoja lėšų susigrąžinimo mechanizmą, 
kad užtikrintų, kad padidėjus ekonominės veiklos daliai, palyginti su numatoma 
padėtimi pagalbos skyrimo metu, nebūtų viršijamas taikomas pagalbos 
intensyvumas.“; 

(17) Po 56c straipsnio įterpiamas šis skirsnis: 
„16 skirsnis 

Pagalba, kuri naudojama „InvestEU“ fondo remiamiems finansiniams produktams 
56d straipsnis  

Taikymo sritis ir bendros sąlygos 
1. Šis skirsnis taikomas pagalbai, kurią sudaro bet kuris iš toliau nurodytųjų: 
(a) ES garantija, skiriama iš „InvestEU“ fondo valstybės narės skyriaus; 
(b) „InvestEU“ fondo remiami finansiniai produktai; 
(c) pagalba pagal a ir b punktus, perduota finansų tarpininkams ir galutiniams pagalbos 

gavėjams. 
2. Pagalba yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 straipsnio 3 dalį ir jai 
netaikomas Sutarties 108 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti, jeigu 
tenkinamos I skyriuje, šiame straipsnyje ir arba 56e straipsnyje, arba 56f straipsnyje 
nustatytos sąlygos. 
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3. Pagalba atitinka visas taikytinas Reglamente dėl [„InvestEU“ fondo] [nuoroda] ir 
„InvestEU“ investicijų gairėse [nuoroda] nustatytas sąlygas. 
4. 56e ir 56f straipsniuose nustatytos didžiausios ribos yra taikomos visam nepanaudotam 
finansavimui, kuris buvo skirtas pagalbos gavėjui naudojant bet kurį „InvestEU“ fondo 
remiamą finansinį produktą. 
5. Pagalbos negalima teikti finansų tarpininkų esamų portfelių refinansavimo arba garantijų 
jiems forma. 

56e straipsnis 

Pagalbos, kuri naudojama „InvestEU“ fondo remiamiems finansiniams produktams, 
sąlygos 

1. Finansavimas, teikiamas galutiniams pagalbos gavėjams naudojant „InvestEU“ fondo 
remiamą finansinį produktą, atitinka vieną iš šių reikalavimų: 
(a) jeigu paskolai nustatyta fiksuota palūkanų norma, palūkanų norma yra lygi bent 

bendrajai vidutinei apsikeitimo sandorio palūkanų normai, taikomai tokios pat 
trukmės paskolai, suteiktai ta pačia valiuta, kuria išduota paskola. Jeigu tokia norma 
nežinoma, palūkanų norma yra lygi bent vyriausybės obligacijų, išleistų šalyje, kuri 
yra valiutos, kuria išduota paskola, emitentė, palūkanų normai; 

(b) jeigu paskolai taikoma kintamoji palūkanų norma, ji yra lygi bent EURIBOR arba 
atitinkamai IBOR palūkanų normai, taikomai atitinkamos trukmės paskoloms;  

(c) garantijoms taikomas nulinis arba didesnis garantijos mokestis; 
(d) nuosavo kapitalo atveju – įsigyta nuosavo kapitalo dalis atitinka investuotą sumą. 
2. Be to, pagalba galutiniam pagalbos gavėjui turi atitikti vienoje iš 3–11 dalių išdėstytas 
sąlygas.  
3. Pagalba plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai atitinka šiuos reikalavimus: 
(a) viso finansavimo, suteikto bet kurio galutinio pagalbos gavėjo vienam projektui, 

kuriam teikiama „InvestEU“ fondo parama, nominalioji suma neviršija 
[70] mln. EUR; 

(b) baltosiose zonose pagalba teikiama tik projektams, kurie yra: 
i) atrinkti pagal skaidrią ir nediskriminacinę atrankos procedūrą, kurią 

vykdant laikomasi technologijų neutralumo principo ir kurioje visi 
naudotojai galėjo dalyvauti sąžiningomis, pagrįstomis ir tinkamomis 
sąlygomis, įskaitant visišką ir veiksmingą atsiejimą, kaip numatyta 52 
straipsnio 5 ir 6 dalyse, ir 

ii) vykdomi vadovaujantis nustatytu investicijų poreikiu, remiantis turimu 
atitinkamu žemėlapiu arba, jeigu tokio žemėlapio nėra, viešomis 
konsultacijomis, siekiant išvengti privačių iniciatyvų atmetimo; 

(c) pilkosiose zonose pagalba teikiama tik projektams, kurie: 
i) padeda įgyvendinti esminį pokytį ir 
ii) atrinkti pagal skaidrią ir nediskriminacinę atrankos procedūrą, kurią 

vykdant laikomasi technologijų neutralumo principo ir kurioje visi 
naudotojai galėjo dalyvauti sąžiningomis, pagrįstomis ir tinkamomis 
sąlygomis, įskaitant visišką ir veiksmingą atsiejimą, kaip numatyta 52 
straipsnio 5 ir 6 dalyse, ir 
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iii) vykdomi vadovaujantis nustatytu investicijų poreikiu, remiantis turimu 
atitinkamu žemėlapiu arba, jeigu tokio žemėlapio nėra, viešomis 
konsultacijomis, siekiant išvengti privačių iniciatyvų atmetimo; 

(d) projektai, skirti ir baltosioms, ir pilkosioms zonoms, kai tų sričių neįmanoma lengvai 
atskirti, atitinka pilkosiose zonose vykdomiems projektams taikomas sąlygas;  

(e) pagalba neteikiama projektams, įskaitant juodąsias NKP tinklo ar NKT zonas arba 
zonas, kuriose veikia bent vienas didelio pajėgumo tinklas arba tokį tinklą 
planuojama sukurti per artimiausius trejus metus. 

4. Pagalba uostams atitinka šiuos reikalavimus: 
(a) viso finansavimo, suteikto bet kurio galutinio pagalbos gavėjo vienam projektui, 

kuriam teikiama „InvestEU“ fondo parama, nominalioji suma neviršija 
[100] mln. EUR; 

(b) pagalbą galima teikti tik investicijoms į prieigos infrastruktūrą ir uostų infrastruktūrą, 
prie kurios suteikiama prieiga suinteresuotiesiems naudotojams vienodomis rinkos 
sąlygomis ir be diskriminacijos; 

(c) bet kokia koncesija arba kitoks patikėjimas trečiajai šaliai statyti, atnaujinti, 
eksploatuoti arba nuomoti remiamą uosto infrastruktūrą suteikiami atvirai, skaidriai, 
be diskriminacijos ir besąlygiškai; 

(d) pagalba neteikiama investicijoms į antžeminę uosto infrastruktūrą. 
5. Pagalba elektros energijos gamybai ir energetikos infrastruktūrai atitinka šiuos 
reikalavimus: 
(a) pagalba teikiama investicijoms į dujų ir elektros energetikos infrastruktūrą, kuria 

naudojasi trečiosios šalys, kuriai taikomas tarifų reguliavimas ir kuri yra atsieta pagal 
energijos vidaus rinkos teisės aktus, šių kategorijų projektams:  

i) kiek tai susiję su energijos saugojimu, pagalba teikiama tik projektams, 
kurie yra įtraukti į bendros svarbos projektų sąrašą [xxx, nuoroda]; 

ii) kiek tai susiję su energetikos infrastruktūros projektais, išskyrus energijos 
saugojimą, pagalba teikiama: pažangiesiems elektros energijos tinklams, 
projektams, kuriuose dalyvauja daugiau negu viena valstybė narė, į 
bendros svarbos projektų sąrašą įtrauktiems projektams arba projektams 
remiamose vietovėse. 

Viso finansavimo, suteikto galutinio pagalbos gavėjo vienam tokiam projektui, 
kuriam teikiama „InvestEU“ fondo parama, nominalioji suma neviršija 
[100] mln. EUR;  

(b) investicinė pagalba energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių teikiama tik 
naujiems įrenginiams, atrinktiems konkurencinio konkurso būdu, remiantis aiškiais, 
skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais. Viso finansavimo, suteikto galutinio 
pagalbos gavėjo vienam tokiam projektui, kuriam teikiama „InvestEU“ fondo 
parama, nominalioji suma neviršija [30] mln. EUR. 

6. Pagalba socialinei, švietimo ir kultūros infrastruktūrai ir veiklai atitinka šiuos reikalavimus:  
(a) viso finansavimo, suteikto bet kuriam galutiniam pagalbos gavėjui, kuriam teikiama 

„InvestEU“ fondo parama, nominalioji suma neviršija:  
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i) [100] mln. EUR vienam projektui, kai investuojama į infrastruktūrą, 
naudojamą socialinėms paslaugoms teikti, švietimo arba kultūros tikslais, 
ir 53 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą; 

ii) [30] mln. EUR socialinėms paslaugoms teikti ir kultūrinei veiklai; 
iii) [2] mln. EUR švietimui ir mokymui; 

(b) pagalba neteikiama mokymui, kuris rengiamas laikantis privalomųjų nacionalinių 
mokymo reikalavimų. 

7. Pagalba transportui ir transporto infrastruktūrai atitinka šiuos reikalavimus: 
(a) pagalba teikiama tik šiems projektams: 

i) bendros svarbos projektams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 1315/2013 dėl transeuropinio transporto (TEN-T) pagrindinio tinklo 
3 straipsnio a punkte, išskyrus su oro uosto infrastruktūra susijusius 
projektus; 

ii) jungtims su TEN-T miestų transporto mazgais; 
iii) nemokamų kelių infrastruktūrai, taip pat mokamų kelių infrastruktūrai, 

kurios operatorius buvo atrinktas konkurencinio, skaidraus, 
nediskriminacinio ir besąlyginio konkurso būdu, laikantis Sutartyje 
įtvirtintų viešųjų pirkimų principų; 

iv) geležinkelio tinklo infrastruktūrai; 
v) riedmenims, kurie naudojami geležinkelio transporto paslaugoms teikti 

geležinkelio linijomis, kurios yra visiškai atviros konkurencijai, jeigu 
pagalbos gavėjas yra naujas dalyvis; 

vi) miesto transportui; 
vii) alternatyviųjų degalų infrastruktūrai arba netaršiai ir (arba) mažataršei 

judumo infrastruktūrai; 
(b) viso finansavimo, suteikto bet kurio galutinio pagalbos gavėjo vienam projektui, 

kuriam teikiama „InvestEU“ fondo parama, nominalioji suma neviršija 
[100] mln. EUR. 

8. Pagalba kitų rūšių infrastuktūrai atitinka šiuos reikalavimus: 
(a) pagalba teikiama tik šiems projektams: 

i) vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrai; 
ii) atliekų tvarkymo infrastruktūrai, jeigu jos paskirtis – tvarkyti 

susidariusias kitų įmonių atliekas;  
iii) mokslinių tyrimų infrastruktūrai; 

(b) viso finansavimo, suteikto bet kurio galutinio pagalbos gavėjo vienam projektui, 
kuriam teikiama „InvestEU“ fondo parama, nominalioji suma neviršija 
[100] mln. EUR. 

9. Pagalba klimato ir aplinkos apsaugai atitinka šiuos reikalavimus: 
(a) pagalba teikiama tik investicijoms, kuriomis siekiama taikyti griežtesnius nei 

Sąjungos aplinkos apsaugos standartus, gerinti klimato arba aplinkos apsaugos lygį 
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tose srityse, kuriose taikytinų Sąjungos standartų nėra, arba iš anksto prisitaikyti prie 
būsimų Sąjungos standartų; 

(b) viso finansavimo, suteikto bet kurio galutinio pagalbos gavėjo vienam projektui, 
kuriam teikiama „InvestEU“ fondo parama, nominalioji suma neviršija 
[50] mln. EUR. 

10. Pagalba moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai, inovacijoms ir skaitmeninimui 
atitinka šiuos reikalavimus:  
(a) pagalbą galima teikti: 

i) fundamentiniams tyrimams; 
ii) pramoniniams tyrimams;  
iii) bandomajai taikomajai veiklai; pagalbą bandomajai taikomajai veiklai 

didelėms įmonėms, išskyrus mažas vidutinės kapitalizacijos įmones 
remiamose vietovėse ir novatoriškas vidutinės kapitalizacijos įmones, 
galima teikti tik tada, jeigu projektas lenkia jo sektoriuje EEE 
naudojamas technologijas ir pagalbos gavėjui skirtas finansavimas 
neviršija minimalios sumos, kuri yra reikalinga, kad projektas būtų 
pakankamai pelningas; 

iv) MVĮ procesų arba organizacinių inovacijų diegimui; 
v) MVĮ skaitmeninimui; 

(b) projektų, kurie patenka į 10 dalies a punkto i–iii papunkčių taikymo sritį, atveju viso 
finansavimo, suteikto galutinio pagalbos gavėjo vienam projektui, kuriam teikiama 
„InvestEU“ fondo parama, nominalioji suma neviršija [50] mln. EUR. Projektų, 
kurie patenka į 10 dalies a punkto iv ir v papunkčių taikymo sritį, atveju viso 
finansavimo, suteikto galutinio pagalbos gavėjo vienam projektui, kuriam teikiama 
„InvestEU“ fondo parama, nominalioji suma neviršija [30] mln. EUR. 

11. MVĮ, mažos arba novatoriškos vidutinės kapitalizacijos įmonės gali gauti „InvestEU“ 
fondo remiamą finansavimą su sąlyga, jeigu: 
(a) viso finansavimo, suteikto galutiniam pagalbos gavėjui, kuriam teikiama „InvestEU“ 

fondo parama, nominalioji suma neviršija [30] mln. EUR ir yra skiriama: 
i) labai mažoms įmonėms; 
ii) MVĮ, kurios vykdo veiklą mažiau nei 7 metus nuo savo pirmo 

komercinio pardavimo; 
iii) MVĮ, kurios pradeda veikti naujoje produkto arba geografinėje rinkoje, 

kai pradinės investicijos siekiant patekti į naują produkto ar geografinę 
rinką yra didesnės nei 50 % vidutinės metinės apyvartos per ankstesnius 
5 metus;  

iv) novatoriškoms MVĮ arba novatoriškoms vidutinės kapitalizacijos 
įmonėms; 

v) MVĮ arba mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms remiamose 
vietovėse, jeigu finansavimas nėra naudojamas veiklai perkelti;  

vi) MVĮ kultūros tikslams ir 53 straipsnio 2 dalyje nurodytai veiklai;  
(b) viso finansavimo, suteikto galutiniam pagalbos gavėjui, kuriam teikiama „InvestEU“ 

fondo parama, nominalioji suma neviršija: 
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i) 1 mln. EUR, kai teikiamos 5 metų paskolos; 
ii) 500 000 EUR, kai teikiamos 10 metų paskolos; 
iii) 1,5 mln. EUR, kai teikiamos ne ilgesnės kaip 5 metų paskolų garantijos; 
iv) 750 000 EUR, kai teikiamos ne ilgesnės kaip 10 metų paskolų garantijos; 
v) 200 000 EUR nuosavam kapitalui. 

56f straipsnis 

Pagalbos, kuri naudojama „InvestEU“ fondo remiamiems į komercinius tikslus 
orientuotiems finansiniams produktams, sąlygos  

1. Finansavimą galutiniams pagalbos gavėjams teikia komerciniai finansų tarpininkai, 
atrenkami pagal objektyvius kriterijus atvirai, skaidriai ir be diskriminacijos. 
2. Kiekvienas komercinių finansų tarpininkų galutiniams pagalbos gavėjams teikiamo 
finansavimo portfelis atitinka šias sąlygas: 
(a) jeigu finansavimo portfelis neturi rizikos segmentų: 

i) rinkos lėšos sudaro bent 30 % finansavimo portfelio ir jų rizikos 
pozicijos lygis atitinka (pari passu) kitų lėšų rizikos pozicijos lygį, arba  

ii) komercinis finansų tarpininkas išlaiko bent 20 % finansavimo portfelio 
rizikos pozicijos ir jo lėšų rizikos pozicijos lygis atitinka (pari passu) kitų 
lėšų rizikos pozicijos lygį; 

(b) jeigu finansavimo portfelis turi rizikos segmentų: 
i) vienas rizikos segmentas, neviršijantis 25 % finansavimo portfelio, gali 

būti visiškai padengtas kitomis lėšomis ir 
ii) kiekvieną likusį rizikos segmentą sudaro bent 30 % rinkos lėšų, kurių 

rizikos pozicijos ir grąžos lygis atitinka (pari passu) kitų lėšų rizikos 
pozicijos ir grąžos lygį. 

3. Viso finansavimo, kurį kiekvienam galutiniam pagalbos gavėjui teikia komercinis finansų 
tarpininkas, nominalioji suma neviršija [6] mln. EUR arba, jeigu rinkos lėšos sudaro ne 
mažiau kaip 50 % kiekvieno finansavimo portfelio segmento, [10] mln. EUR.“ 

2 straipsnis 
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. 
Priimta Briuselyje 

 Komisijos vardu 
 Pirmininkas 
 Jean-Claude JUNCKER  
 


