
 

 

Napomena s objašnjenjem promjena uvedenih u drugoj objavi prijedloga ciljane 
revizije Uredbe o općem skupnom izuzeću  

 
Komisija pokreće drugo javno savjetovanje o ciljanoj reviziji Uredbe o općem skupnom 
izuzeću usred nezapamćene krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Države članice 
EU-a nastoje pomoći u ublažavanju gospodarskih posljedica krize u svim sektorima 
gospodarstva. Potpuno svjesna ozbiljnosti situacije, Komisija je objavila Privremeni okvir u 
kojemu se objašnjava spojivost državnih intervencija s funkcioniranjem unutarnjeg tržišta u 
kontekstu aktualne krize. Potrebno je nastaviti i s pripremama za razdoblje nakon krize kako 
bi se ciljana revizija Uredbe o općem skupnom izuzeću dovršila na vrijeme za sljedeći 
višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.  
 
Svrha je ove napomene objasniti glavne promjene uvedene prijedlogom izmjene Uredbe o 
općem skupnom izuzeću, koja se prilaže sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, nakon 
prvog javnog savjetovanja i na temelju povratnih informacija dobivenih tijekom tog 
savjetovanja. Navedene su promjene za svako od tri područja koja su uvrštena u ovaj 
prijedlog Uredbe o općem skupnom izuzeću:  

• projekti europske teritorijalne suradnje, 
• projekti istraživanja, razvoja i inovacija s oznakom izvrsnosti u okviru programa 

Obzor 2020. ili Obzor Europa te sufinancirani projekti i aktivnosti udruživanja u 
okviru programa Obzor 2020. ili Obzor Europa, 

• nacionalno financiranje u kombinaciji s financiranjem sredstvima fonda InvestEU. 
 
Europska teritorijalna suradnja 
 
Ažurirani prijedlog prijedloga Uredbe o općem skupnom izuzeću odražava sljedeće glavne 
promjene u pogledu europske teritorijalne suradnje: 
 

• Intenzitet potpore: Komisija je intenzitet potpore iz članka 20. uskladila s razinom 
stope sufinanciranja iz nacrta Uredbe o europskoj teritorijalnoj suradnji za sve 
projektne partnere kako bi se pojednostavnilo upravljanje projektima europske 
teritorijalne suradnje i smanjilo administrativno opterećenje. 

• Uvjeti izvješćivanja i praćenja: Komisija je pojednostavnila uvjete izvješćivanja i 
praćenja za ograničene iznose potpora koje se dodjeljuju u skladu s člankom 20.a. Cilj 
je pomoći projektima europske teritorijalne suradnje s mnogo sudionika, od kojih 
svaki prima vrlo male iznose potpore, a za koje se smatra primjerenim smanjiti 
administrativno opterećenje. 

 
Istraživanje, razvoj i inovacije 
 
Ažurirani prijedlog prijedloga Uredbe o općem skupnom izuzeću odražava sljedeće glavne 
promjene u pogledu istraživanja, razvoja i inovacija: 

• Objašnjenja: Uvedeno je nekoliko objašnjenja odredbi, kao ono o odgovarajućoj stopi 
financiranja dopuštenoj u okviru programâ Obzor. Na temelju primjedbi primljenih u 
javnom savjetovanju Komisija je uklonila i izvorna objašnjenja iz definicija 
prihvatljivih aktivnosti u pogledu razine tehnološke spremnosti kako bi se objasnilo da 
prvotno predloženi uvod nije trebao dovesti do promjene sadržaja. Komisija je radi 
veće jasnoće i čitljivosti podijelila izvorno predložene članke o istraživanju, razvoju i 
inovacijama u četiri zasebna članka kojima su obuhvaćene 1. potpore za projekte koji 



 

 

su dobili oznaku kvalitete „pečat izvrsnosti”, 2. potpore za aktivnosti Marie 
Skłodowska-Curie i u okviru Provjere koncepta ERC-a, 3. potpore za sufinancirane 
projekte istraživanja i razvoja i 4. potpore za aktivnosti udruživanja. 

• Ujednačeno minimalno financiranje iz programa Obzor Europa za sufinancirane 
projekte: Kako bi se pojednostavnila provedba sufinanciranih projekata, prilagođen je 
zahtjev u pogledu minimalnog financiranja za projekte iz programa Obzor Europa te 
ujednačeno minimalno financiranje iz programa Obzor Europa sada mora iznositi 
30 %.  

• Institucionalizirana europska partnerstva: Komisija je objasnila i da su doprinosi 
država članica institucionaliziranim europskim partnerstvima, kako su definirani u 
programu Obzor Europa, prihvatljivi pod uvjetom da se poštuju pravila programa 
Obzor Europa i pod uvjetom da projekte odabiru neovisni stručnjaci. 

 
InvestEU 
 
Ažurirani prijedlog prijedloga Uredbe o općem skupnom izuzeću odražava sljedeće glavne 
promjene u pogledu fonda InvestEU: 

• Definicije: Uzimajući u obzir primjedbe iz prvog javnog savjetovanja, Komisija je 
uskladila nekoliko definicija s definicijama iz Uredbe o fondu InvestEU (kao što su 
definicije pojmova „jamstvo EU-a” i „provedbeni partner”) te definicijama koje već 
postoje u Uredbi o općem skupnom izuzeću (npr. definicija pojma „inovacijsko 
poduzeće”). 

• Pragovi financiranja iz članaka 56.e i 56.f: Brojni sudionici prvog javnog savjetovanja 
u svojim su komentarima naveli da su određeni pragovi za prijavu preniski (npr. za 
energiju iz obnovljivih izvora) te da postoji neopravdana razlika u pragovima za 
prijavu između različitih vrsta financiranja MSP-ova. Komisija je prilagodila 
relevantne pragove financiranja, imajući u vidu nužnu korelaciju između pragova 
financiranja u odjeljku 16. (koji su izraženi kao ukupno financiranje) i trenutačnih 
pragova za prijavu iz postojećih odredbi Uredbe o općem skupnom izuzeću (koji 
obično nisu izraženi kao ukupno financiranje, već kao iznosi potpore).  

• Uvjeti prihvatljivosti iz članaka 56.e i 56.f: Dionici i države članice ukazali su na 
potrebu za usklađenjem uvjeta određivanja cijena iz članka 56.e stavka 2. (npr. 
određivanje cijena ne bi se trebalo izravno referirati na stope IBOR-a) i ograničenja 
razdoblja trajanja zajmova i jamstava za MSP-ove iz članka 56.e stavka 11. točke (b). 
Novim se prijedlogom nastoji riješiti ta pitanja. Osim toga, Komisija je 
pojednostavnila uvjete iz članka 56.f kako bi olakšala financiranje komercijalnim 
dužničkim proizvodima uvedenim u okviru fonda InvestEU. 

• Dodavanje/brisanje kategorija projekata iz članka 56.e.: Komisija je objasnila i dodala 
niz kategorija projekata kojima će koristiti pojednostavnjeni postupak iz novog 
odjeljka 16. Komisija je dodala novu odredbu o potpori za ulaganja u energetsku 
učinkovitost i o potpori za izgradnju ili nadogradnju klastera za inovacije. No 
Komisija je uklonila vrstu projekata koji su u većini slučajeva negospodarske prirode 
(kao što su ulaganja u željezničku infrastrukturu). Osim toga, dodan je niz kategorija 
projekata za širokopojasnu infrastrukturu koji su prihvatljivi za financiranje u okviru 
programa CEF2 i fonda InvestEU. 

• Zahtjev u vezi s evaluacijom: Komisija je objasnila primjenu zahtjeva u vezi s 
evaluacijom koji se odnosi na programe državnih potpora koji premašuju 150 
milijuna EUR u kontekstu kombinacije nacionalnih sredstava i sredstava fonda 
InvestEU.  



 

 

 

Sljedeći koraci 
Nakon provedenog javnog savjetovanja Komisija će na temelju povratnih informacija dionika 
revidirati nacrt Uredbe s ciljem da se konačna verzija donese do kraja 2020., na vrijeme za 
sljedeći višegodišnji financijski okvir. 


