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PIELIKUMS  

KOMISIJAS REGULA (ES) …/.. 

(XXX), 
ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas 
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu  

PROJEKTS 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS KOMISIJA, 
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 108. panta 4. punktu, 
ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2015/1588 (2015. gada 13. jūlijs) par to, kā piemērot 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts 
horizontālo atbalstu1, un jo īpaši tās 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 
apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju, 
tā kā: 
(1) Regulā (ES) Nr. 651/2014 noteiktas atbalsta kategorijas ir atzītas par saderīgām ar 

iekšējo tirgu. 
(2) Uzņēmumi, kas iesaistīti Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) projektos, uz kuriem 

attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/20132 vai [jaunā ETS 
regula], bieži saskaras ar grūtībām finansēt papildu izmaksas, kas rodas no sadarbības 
starp partneriem, kuri atrodas dažādos reģionos un dažādās dalībvalstīs vai trešās 
valstīs. Ņemot vērā ETS nozīmi kohēzijas politikā, jo ETS nodrošina satvaru dažādu 
dalībvalstu vai trešo valstu valsts, reģionālo un vietējo dalībnieku kopīgo pasākumu 
īstenošanai un viedokļu apmaiņai par politiku, būtu jānovērš dažas grūtības, ar kurām 
saskaras ETS projekti, lai tādējādi veicinātu to atbilstību valsts atbalsta noteikumiem. 
Ņemot vērā Komisijas pieredzi, Regula (ES) Nr. 651/2014 būtu jāpiemēro atbalstam 
ETS projektiem neatkarīgi no saņēmēju uzņēmumu lieluma. 

(3) Turklāt, ņemot vērā ierobežoto ietekmi uz tirdzniecību un konkurenci, ko rada nelielas 
atbalsta summas, kas piešķirtas uzņēmumiem, kuri piedalās ETS projektos, būtu 
jānosaka vienkārši noteikumi gadījumiem, kad atbalsta kopējā summa vienam 
uzņēmumam viena projekta ietvaros nepārsniedz noteiktu robežlielumu. 

(4) Pētniecības un attīstības projektus vai priekšizpēti, kam pēc neatkarīgu ekspertu 
veiktas novērtēšanas un sarindošanas piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes 
apliecinājums un kas uzskatāmi par izciliem un cienīgiem saņemt publisko 
finansējumu, bet ko nevar finansēt pamatprogrammas “Apvārsnis” ietvaros pieejamā 
budžeta trūkuma dēļ, var atbalstīt no valsts resursiem, tostarp no Eiropas 
strukturālajiem un investīciju fondiem 2014.–2020. gadam un no Eiropas Reģionālās 

                                                 
1 OV L 248, 24.9.2015., 1. lpp.  
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem 

noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.). 
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attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda+ 2021.–2027. gadam. Valsts atbalsts, kas 
piešķirts šādiem pētniecības un attīstības projektiem, kurus īsteno mazie un vidējie 
uzņēmumi, būtu jāuzskata par saderīgu ar iekšējo tirgu un būtu jāatbrīvo no 
paziņošanas prasības, ievērojot konkrētus nosacījumus. Turklāt nebūtu jāpieprasa 
vēlreiz izvērtēt atbilstības nosacījumus, kas jau ir izvērtēti Savienības līmenī saskaņā 
ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem pirms 
izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājuma piešķiršanas. Projektus īstenojošo subjektu 
peļņu nesošais vai bezpeļņas raksturs nav nozīmīgs kritērijs saskaņā ar konkurences 
tiesību aktiem.  

(5) Valsts atbalstu, kas piešķirts noteiktiem kopīgu interešu projektiem digitālās 
savienotības infrastruktūras jomā, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. XX/2020 (EISI 2 regula), var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu un 
atbrīvot no paziņošanas prasības, ievērojot konkrētus nosacījumus.  

(6) Dotācijas, ko pētniekiem piešķir saskaņā ar EPP koncepcijas pamatojuma un Marijas 
Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām (MSCA), kas kvalificējamas kā 
saimnieciskās darbības, arī būtu jāuzskata par saderīgām ar iekšējo tirgu, ja tām 
piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums. 

(7) Apvienots publiskais finansējums no valsts un Savienības centralizēti pārvaldītajiem 
resursiem, kas tiek nodrošināts pētniecības un attīstības projektiem (piemēram, 
projektiem, kas īstenoti saskaņā ar Eiropas institucionalizēto partnerību, kuras pamatā 
ir Līguma 185. vai 187. pants, vai programmas līdzfinansēšanas darbību, kā noteikts 
pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”), var palīdzēt uzlabot Eiropas pētniecības un 
attīstības konkurētspēju, jo šādi pētniecības un attīstības projekti atbilst Eiropas kopīgu 
interešu mērķiem un novērš skaidri noteiktas tirgus nepilnības. Par tādiem uzskatāmi 
gadījumi, kad šos projektus vērtē, sarindo un atlasa neatkarīgi eksperti saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem pēc 
starptautiskiem konkursiem, kuros piedalās vismaz trīs dalībvalstis (vai divas 
dalībvalstis komandsadarbības gadījumā). Dalībvalstu finanšu iemaksas, tostarp 
līdzekļi no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 2014.–2020. gadam un no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda+ 2021.–2027. gadam, 
kas paredzēti šiem līdzfinansētajiem pētniecības un attīstības projektiem, būtu 
jāuzskata par saderīgām ar iekšējo tirgu un jāatbrīvo no paziņošanas prasības, ievērojot 
konkrētus nosacījumus. Turklāt nebūtu jāpieprasa vēlreiz izvērtēt atbilstības 
nosacījumus, kurus jau ir izvērtējuši neatkarīgi eksperti starptautiskā līmenī saskaņā ar 
programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem pirms pētniecības 
un attīstības projekta atlases. 

(8) Pamatprogrammās “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” ir noteikts, kuras 
pētniecības un inovācijas darbības ir tiesīgas saņemt finansējumu. Šajā saistībā 
Komisija norāda, ka pamatprogrammas “Apvārsnis” pētniecības un inovācijas darbība 
parasti atbilst šajā regulā definētajiem fundamentālajiem pētījumiem un 
rūpnieciskajiem pētījumiem. Turklāt inovācijas darbība, kurai sniegts atbalsts saskaņā 
ar pamatprogrammu “Apvārsnis”, parasti atbilst šajā regulā sniegtajai eksperimentālās 
izstrādes darbību definīcijai. Tomēr šajā regulā paredzētie vienkāršojumi pētniecības 
un attīstības jomā nebūtu jāizmanto, lai finansētu darbības, kuras nav atbalstāmas 
saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem pētniecības un attīstības jomā, proti, darbības, 
kuras nav uzskatāmas par eksperimentālās izstrādes darbībām. Šajā nolūkā dalībvalstis 
var ņemt vērā arī definīcijas, kas attiecas uz tehnoloģiju gatavības līmeni (TGL). 
Komisija norāda, ka valsts atbalsts pētniecības un attīstības pasākumiem 9. tehnoloģiju 
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gatavības līmenī nav uzskatāms par atbilstošu eksperimentālās izstrādes definīcijai un 
līdz ar to tiktu izslēgts no šīs regulas piemērošanas jomas. 

(9) Programma “Digitālā Eiropa” atbalstīs un paātrinās Eiropas ekonomikas un 
sabiedrības digitalizāciju un nodrošinās ieguvumus Eiropas iedzīvotājiem, valsts 
pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem visā Savienībā. Programma papildina pētniecības, 
attīstības un inovāciju projektus, kas tiek atbalstīti programmas “Apvārsnis Eiropa”, 
Eiropas infrastruktūras savienošanas digitālās programmas un programmas InvestEU 
ietvaros. Tā atbalstīs digitālo spēju (piemēram, datu, datošanas, kiberdrošības spēju) 
stiprināšanu publiskajā sektorā, kā arī MVU un pētniecības un inovācijas kopienās. 
Programma nodrošinās finanšu ieguldījumu uzlabotā datošanā, tostarp augstas 
veiktspējas datošanā, mākoņdatošanā, perifērdatošanā, kvantu datošanā un mākslīgajā 
intelektā, kā arī Eiropas Digitālās inovācijas centru izveidē, testēšanas un 
eksperimentālajās iekārtās. Tā atbalstīs arī digitālās prasmes un kiberdrošības iekārtas 
un rīkus. 

(10) Finanšu produkti, kurus atbalsta no fonda InvestEU, var ietvert dalībvalstu kontrolētos 
līdzekļus, tostarp ES dalītās pārvaldības līdzekļus, lai palielinātu sviras efektu un 
atbalstītu papildu ieguldījumus Eiropā. Piemēram, dalībvalstīm ir iespēja daļu no 
Savienības dalītās pārvaldības līdzekļiem piešķirt fonda InvestEU ietvaros sniegtās ES 
garantijas dalībvalstu nodalījumam. Turklāt dalībvalstis varētu finansēt no fonda 
InvestEU nodrošinātos finanšu produktus, izmantojot savus līdzekļus vai valsts 
attīstību veicinošas bankas. Šādu finansējumu var uzskatīt par “valsts līdzekļiem”, un 
to var attiecināt uz valsti, ja dalībvalstīm ir rīcības brīvība attiecībā uz minēto līdzekļu 
izmantošanu. Savukārt, ja dalībvalstīm nav rīcības brīvības attiecībā uz minēto 
līdzekļu izmantošanu vai tās rīkojas atbilstoši parastiem tirgus apstākļiem, šo līdzekļu 
izmantošanu nevar uzskatīt par valsts atbalstu. Attiecībā uz šādiem gadījumiem 
Komisija plāno sniegt turpmākus norādījumus par tipiskajiem scenārijiem, kas ietver 
atbalstu saskaņā ar InvestEU regulu. 

(11) Ja valsts līdzekļi, tostarp ES dalītās pārvaldības līdzekļi, ir valsts atbalsts Līguma 
107. panta 1. punkta nozīmē, būtu jāparedz nosacījumu kopums, uz kuru pamata 
atbalsts būtu jāuzskata par saderīgu ar iekšējo tirgu un jāatbrīvo no paziņošanas 
prasības, lai atvieglotu fonda InvestEU īstenošanu. 

(12) Fonda InvestEU koncepcijā ir iekļauti vairāki svarīgi konkurences aizsargpasākumi, 
piemēram, atbalsts ieguldījumiem, kas ļauj īstenot Savienības politikas mērķus un rada 
ES pievienoto vērtību, un prasība, ka fondam InvestEU ir jābūt papildinošam un 
jānovērš tirgus nepilnības un nepietiekami optimālas ieguldījumu situācijas. Turklāt 
pārvaldības sistēma un lēmumu pieņemšanas process pirms ES garantijas izsniegšanas 
nodrošinās, ka no fonda InvestEU atbalstītās darbības atbilst iepriekš minētajām 
prasībām. Visbeidzot, fonda InvestEU sniegtais atbalsts būs pārredzams, un tiks 
izvērtēta tā ietekme. Tādējādi valsts atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus 
atbalsta no fonda InvestEU, būtu jāuzskata par saderīgu ar iekšējo tirgu un jāatbrīvo no 
paziņošanas prasības, pamatojoties uz ierobežotu nosacījumu kopumu. 

(13) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 651/2014,  
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 
Regulu (ES) Nr. 651/2014 groza šādi: 
(1) regulas 1. pantu groza šādi: 
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(a) panta 1. punkta m) un n) apakšpunktu aizstāj ar šādiem: 
“m) atbalsts reģionālajām lidostām; 
n) atbalsts ostām; un”; 

(b) panta 1. punktam pievieno šādu o) un p) apakšpunktu: 
“o) atbalsts Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem; un 
p) atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU.”; 

(c) panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 
“a) shēmām saskaņā ar šīs regulas III nodaļas 1. iedaļu (izņemot 15. pantu), 2., 3., 4., 7. iedaļu 
(izņemot 44. pantu) un 10. iedaļu un atbalstam, kas īstenots kā finanšu produkti saskaņā ar 
minētās nodaļas 16. iedaļu, kad pagājuši seši mēneši no to stāšanās spēkā, ja valsts atbalsta 
vidējais gada budžets katrā dalībvalstī pārsniedz 150 miljonus EUR. Attiecībā uz atbalstu 
saskaņā ar šīs regulas III nodaļas 16. iedaļu, lai novērtētu, vai attiecīgās dalībvalsts vidējais 
gada valsts atbalsta budžets saistībā ar konkrēto finanšu produktu pārsniedz 
150 miljonus EUR, ņem vērā tikai noteiktam finanšu produktam paredzētas dalībvalsts 
iemaksas ES garantijas dalībvalsts nodalījumā, kas minēts [Programmas InvestEU] regulas 
8. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Komisija, izvērtējusi novērtējuma plānu, ko attiecīgā 
dalībvalsts paziņojusi Komisijai 20 darbdienu laikā no shēmas stāšanās spēkā, var nolemt, ka 
šo regulu jebkurai no šīm atbalsta shēmām turpina piemērot ilgāku laikposmu;” 

(d) panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem: 
“a) atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) Nr. 1379/2013(*), izņemot atbalstu mācībām, atbalstu MVU piekļuvei 
finansējumam, atbalstu pētniecības un attīstības jomā, inovācijas atbalstu MVU, atbalstu 
nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem un strādājošām personām ar invaliditāti, 
reģionālo ieguldījumu atbalstu tālākajos reģionos, reģionālā darbības atbalsta shēmas un 
atbalstu Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem;  
b) atbalstam primārās lauksaimnieciskās ražošanas nozarē, izņemot reģionālo ieguldījumu 
atbalstu tālākajos reģionos, reģionālā darbības atbalsta shēmas, atbalstu konsultācijām MVU, 
riska finansējuma atbalstu, atbalstu pētniecībai un attīstībai, inovācijas atbalstu MVU, vides 
aizsardzības atbalstu, atbalstu mācībām, atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba 
ņēmējiem un strādājošām personām ar invaliditāti, atbalstu Eiropas teritoriālās sadarbības 
projektiem un atbalstu, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU;” 

(e) panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 
“4. Šo regulu nepiemēro: 
a) atbalsta shēmām, no kurām nav īpaši izslēgti individuāla atbalsta maksājumi uzņēmumam, 
uz kuru attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas 
lēmumu, ar ko atbalsts, kuru piešķīrusi tā pati dalībvalsts, atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu 
ar iekšējo tirgu, izņemot atbalsta shēmas atsevišķu dabas katastrofu radīto zaudējumu 
atlīdzināšanai un atbalsta shēmas saskaņā ar III nodaļas 2.a, kā arī 16. iedaļu; 
b) ad hoc atbalstam uzņēmumam, kas minēts a) apakšpunktā; 
c) atbalstam grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, izņemot atbalsta shēmas atsevišķu dabas 
katastrofu radīto zaudējumu atlīdzināšanai, darbības sākšanas atbalsta shēmas, reģionālā 
darbības atbalsta shēmas, atbalstu MVU saskaņā ar 56.f pantu un atbalstu finanšu 
starpniekiem saskaņā ar III nodaļas 16. iedaļu ar nosacījumu, ka grūtībās nonākušiem 
uzņēmumiem nav paredzēti labvēlīgāki nosacījumi nekā citiem uzņēmumiem. 
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* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1379/2013 (2013. gada 11. decembris) par zvejas un 
akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) 
Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L 354, 28.12.2013, 1. lpp.)”; 

(2) regulas 2. pantu groza šādi: 
(a) panta 63), 64) un 65) punktu svītro; 
(b) pantā iekļauj šādu 86.b) punktu: 

“86.b) “digitalizācija” ir tādu tehnoloģiju ieviešana ar elektronisku ierīču un/vai sistēmu 
palīdzību, kas sniedz iespēju palielināt produktu funkcionalitāti, pilnveidot tiešsaistes 
pakalpojumus, modernizēt procesus vai pāriet uz darījumdarbības modeļiem, kas balstās uz 
preču ražošanas un pakalpojumu sniegšanas dezintermediāciju, galu galā radot transformējošu 
ietekmi;” 

(c) panta 138. punktu aizstāj ar šādu:  
“138) “nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tīkli” ir moderni tīkli, kam piemīt vismaz šādi 
parametri:  
i) tie uzticami nodrošina pakalpojumus ar ļoti lielu datu pārraides ātrumu uz vienu abonentu, 
izmantojot optiskās šķiedras (vai līdzvērtīgas tehnoloģijas) atvilci tik tuvu lietotāja telpām, lai 
ļoti lielais datu pārraides ātrums būtu reāli nodrošināts;  
ii) tos var izmantot dažādiem modernajiem digitālajiem pakalpojumiem, tostarp 
apvienotajiem IP pakalpojumiem; un 
iii) tie nodrošina ievērojami lielāku augšupielādes ātrumu (salīdzinājumā ar platjoslas pamata 
tīkliem).  
Pašreizējā tirgus un tehnoloģiju attīstības posmā NGA tīkli ir: a) optiskās šķiedras piekļuves 
tīkli (FTTx), b) moderni kabeļu tīkli un c) atsevišķi modernie bezvadu piekļuves tīkli, kas spēj 
uzticami nodrošināt lielu datu pārraides ātrumu uz vienu abonentu. NGA tīkli ietver tādus 
tīklus, kuri spēj nodrošināt 1 Gb/s augšupielādes un lejupielādes ātrumu. Atsauces uz NGA 
tīkliem ietver nākamās paaudzes atvilces maršrutēšanas tīklus (NGN), ja tie ir nepieciešami 
NGA izvēršanai;” 

(d) pantā iekļauj šādu 138.a) punktu: 
“138.a) “nākamās paaudzes atvilces maršrutēšanas tīkli (NGN)” ir moderni atvilces 
maršrutēšanas tīkli, kas var atbalstīt NGA tīklu izvēršanu, izmantojot optisko šķiedru (vai 
līdzvērtīgu tehnoloģiju);”  

(e) pievieno šādu 166) līdz 178) punktu: 

“Definīcijas saistībā ar atbalstu, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda 
InvestEU  
166) jēdzieniem “fonds InvestEU”, “ES garantija”, “finanšu produkts”, “valsts attīstību 
veicinošas bankas vai iestādes” un “īstenošanas partneris” ir tāda nozīme, kāda noteikta 
[Programmas InvestEU] regulas 2. pantā; 
167) “finanšu starpnieks” ir jebkura budžeta garantiju īstenošanā iesaistīta finanšu iestāde, 
izņemot īstenošanas partneri, neatkarīgi no tās veida un īpašumtiesībām. Šādi starpnieki cita 
starpā var ietvert bankas, nebanku kredītiestādes, ieguldījumu fondus, mikrofinansēšanas 
iestādes, garantiju sabiedrības, līzinga uzņēmumus un valsts attīstību veicinošas bankas vai 
iestādes;  



LV 6  LV 

168) “finanšu komercstarpnieks” ir finanšu starpnieks, kurš darbojas uz peļņas gūšanu 
orientētā veidā un uzņemoties pilnu pašu risku (bez publiskās garantijas). Valsts attīstību 
veicinošas bankas vai iestādes netiek uzskatītas par finanšu komercstarpniekiem;  
169) jēdzienam “kopīgu interešu projekti digitālās savienotības infrastruktūras jomā” ir tāda 
nozīme, kāda noteikta Regulas XX (EISI 2 regulas) 8. pantā;  
170) “atbilstīgs kartējums” 56.e panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkta konkrētajā 
kontekstā ir ne vairāk kā pirms 18 mēnešiem sagatavots tādas NGA/NGN infrastruktūras 
kartējums, kura ir nodrošināta atbilstīgu sociālekonomisko virzītājspēku telpās, kā arī 
pakalpojuma kvalitātes kartējums, kurā ņemts vērā ātrums, ko šāda infrastruktūra nodrošina 
parastos maksimumstundas apstākļos. Šādu kartējumu sagatavo kompetentā valsts iestāde, 
tajā ņem vērā visu esošo vai nākamajos trīs gados vai tajā pašā paredzamās atbalstītās 
intervences laikposmā ticami plānoto NGA/NGN infrastruktūru un to izstrādā adrešu līmenī, 
apzinot telpas, kurām ir nodrošināta tīkla infrastruktūra (nevis pieslēgtās telpas);  
171) “sabiedriskā apspriešana” 56.e panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkta kontekstā ir 
sabiedriskā apspriešana, ko veic kompetentā valsts iestāde, publicējot to attiecīgā tīmekļa 
vietnē, kura ir pieejama visām ieinteresētajām personām vismaz viena mēneša garumā, ar 
mērķi savākt pamatotu informāciju no ieinteresētajām personām par esošo vai nākamajos trīs 
gados vai tajā pašā paredzamās atbalstītās intervences laikposmā ticami plānoto NGA/NGN 
infrastruktūru, kura nodrošināta atbilstīga sociālekonomiskā virzītājspēka telpās, pamatojoties 
uz informāciju adrešu līmenī, kas attiecas uz telpām, kurām ir nodrošināta tīkla infrastruktūra; 
172) “telpas, kurām nodrošināta tīkla infrastruktūra” 56.e panta 2. punkta b) apakšpunkta 
i) punkta kontekstā ir telpas, kurās var izveidot pieslēgumu īsā laikposmā un par 
galalietotājam pieņemamām cenām (aktivācijas maksu) neatkarīgi no tā, vai šīs telpas ir 
pieslēgtas tīklam. Operators var norādīt, ka telpām ir nodrošināta tīkla infrastruktūra, tikai 
gadījumā, ja pēc galalietotāja pieprasījuma, tas apņemas izveidot telpās pieslēgumu par 
parasto aktivācijas maksu, t. i., bez papildu vai negaidīti lielām izmaksām, ja tā ir standarta 
komercprakse, taču jebkurā gadījumā nepārsniedzot parastās izmaksas attiecīgajā dalībvalstī, 
kuras var noteikt attiecīgā iestāde. Turklāt operatoram jāspēj pieslēgt un aktivizēt 
pakalpojumu konkrētajās telpās četru nedēļu laikā no pieprasījuma dienas; 
173) “sociālie pakalpojumi” ir skaidri noteikti pakalpojumi, kas atbilst sociālajām 
vajadzībām, jo īpaši attiecībā uz veselību un ilgtermiņa aprūpi, bērnu aprūpi, piekļuvi un 
reintegrāciju darba tirgū, sociālajiem mājokļiem (mājokļi nelabvēlīgā situācijā esošiem 
iedzīvotājiem vai sociāli mazāk labvēlīgām grupām, kuras maksātspējas ierobežojumu dēļ 
nespēj iegūt mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem) un neaizsargāto grupu aprūpi un sociālo 
iekļaušanu (kā paskaidrots Komisijas Lēmuma 2012/21/ES* 11. apsvērumā vai turpmākajos 
tiesību aktos, ar kuriem aizstāj minēto lēmumu); 
174) “TEN-T pilsētas mezgls” ir pilsētas teritorija, kurā TEN-T tīkla transporta infrastruktūra, 
piemēram, ostas, tostarp pasažieru termināļi, lidostas, dzelzceļa stacijas, loģistikas platformas 
un kravas termināļi, kuri atrodas pilsētas teritorijā un tās tuvumā, ir savienota ar citām šādas 
infrastruktūras daļām un ar reģionālās un vietējās satiksmes infrastruktūru, atbilstoši 
definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013** 3. panta p) punktā; 
175) “jaunpienācējs” ir dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas definēts Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 2012/34/ES*** 3. panta 1. punktā un kas atbilst šādiem 
nosacījumiem: 
(a) tas ir saņēmis licenci saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 17. panta 3. punktu mazāk 

nekā desmit gadus pirms atbalsta piešķiršanas; 



LV 7  LV 

(b) tas nav šīs regulas I pielikuma 3. panta 3. punkta nozīmē saistīts ar dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu, kas saņēmis licenci kādā dalībvalstī pirms 2010. gada 
1. janvāra; 

176) jēdzieniem “ekosistēma”, “bioloģiskā daudzveidība” un “labs ekosistēmas stāvoklis” ir 
tāda nozīme, kāda noteikta [Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par regulējuma izveidi 
ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (projekta)] 2. panta 1. punktā; 
177) “dzīvojamā ēka” ir ēka, kurā ir vienģimenes vai daudzģimeņu mājokļi un kurā personas, 
kas nav iedzīvotāji, aizņem ne vairāk kā [25] % no kopējās platības; 
178) “neliels uzņēmums ar vidēji lielu kapitālu” ir uzņēmums, kā darbinieku skaits 
nepārsniedz 499 darbiniekus, kuru skaits aprēķināts saskaņā ar I pielikuma 3.–5. pantu, un kā 
gada apgrozījums nepārsniedz 100 miljonus EUR vai kā gada bilances kopsumma 
nepārsniedz 86 miljonus EUR; vairākus subjektus uzskata par vienu uzņēmumu, ja tiek 
izpildīts kāds no I pielikuma 3. panta 3. punktā minētajiem nosacījumiem. 
______________ 
* Komisijas Lēmums (2011. gada 20. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 
2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem 
uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (OV L 7, 11.1.2012., 
3. lpp.). 

** Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 11. decembris) par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 
20.12.2013., 1. lpp.). 

*** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu 
Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).”; 
(3) regulas 4. panta 1. punktu groza šādi:  

(a) punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 
“f) atbalsts uzņēmumiem, kuri piedalās Eiropas teritoriālās sadarbības projektos: atbalsts 
saskaņā ar 20. pantu — 2 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienā projektā; atbalsts saskaņā 
ar 20.a pantu — 20.a panta 2. punktā noteiktā summa vienam uzņēmumam vienā projektā;” 

(b) punkta i) apakšpunktam pievieno šādu vii)–x) punktu: 
“vii) atbalsts MVU pētniecības un attīstības projektiem, kuriem piešķirts izcilības zīmoga 
kvalitātes apliecinājums un kurus īsteno saskaņā ar 25.a pantu, — 25.a pantā minētā summa; 
viii) atbalsts Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām un EPP koncepcijas pamatojuma 
darbībām, ko īsteno saskaņā ar 25.b pantu, — 25.b pantā minētās summas; 
ix) atbalsts saistībā ar līdzfinansētajiem pētniecības un attīstības projektiem, ko īsteno saskaņā 
ar 25.c pantu, — 25.c pantā minētās summas; 
x) atbalsts komandsadarbības pasākumiem — 25.d pantā paredzētās summas;” 

(c) punktam pievieno šādu gg) apakšpunktu: 
“gg) atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU: 
III nodaļas 16. iedaļā noteiktās summas.”; 
(4) regulas 5. panta 2. punktam pievieno šādu l) apakšpunktu:  
“l) atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU, ja ir izpildīti 
III nodaļas 16. iedaļā paredzētie nosacījumi.”; 
(5) regulas 6. panta 5. punktam pievieno šādu i), j) un k) apakšpunktu: 
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“i) atbalsts uzņēmumiem, kas piedalās Eiropas teritoriālās sadarbības projektos, ja ir izpildīti 
attiecīgie 20. vai 20.a pantā paredzētie nosacījumi; 
j) atbalsts pētniecības un attīstības projektiem, kuriem piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes 
apliecinājums, Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām un EPP koncepcijas pamatojuma 
darbībām, kurām piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums, atbalsts saistībā ar 
līdzfinansētiem projektiem un līdzfinansētiem komandsadarbības pasākumiem, ja ir izpildīti 
attiecīgie 25.a, 25.b, 25.c vai 25.d pantā paredzētie nosacījumi; 
k) atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU, ja ir izpildīti 
III nodaļas 16. iedaļā paredzētie nosacījumi.”; 
(6) regulas 7. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 
“Attiecināmo izmaksu summas var aprēķināt saskaņā ar vienkāršoto izmaksu iespējām, kas 
noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1303/2013* vai [jaunajā KN 
regulā] atkarībā no tā, kura ir piemērojama, ar nosacījumu, ka darbību vismaz daļēji finansē 
no Savienības fonda, kas ļauj izmantot minētās vienkāršoto izmaksu iespējas, un ka atbilstoši 
attiecīgajam atbrīvojuma noteikumam konkrētā izmaksu kategorija ir attiecināma. 
__________________________ 
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus 
par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).”; 

(7) regulas 8. pantu groza šādi: 
(a) panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

“b) citu valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā 
pārklājas, tikai tādā gadījumā, ja šādas kumulēšanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā 
saskaņā ar šo regulu piemērojamā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa.  
Nosakot atbilstību 3. punkta kumulācijas noteikumiem, neņem vērā finansējumu, kas piešķirts 
galīgajiem saņēmējiem no fonda InvestEU atbalsta atbilstoši III nodaļas 16. iedaļai, un no šā 
fonda segtās izmaksas. Tā vietā ar šādu atbilstību saistīto summu aprēķina, vispirms atskaitot 
no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām no fonda InvestEU piešķirtā finansējuma 
nominālo summu un pēc tam aprēķinot visaugstāko atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, ko 
saskaņā ar šo regulu piemēro konkrētajam atbalstam, pamatojoties vienīgi uz kopējām 
atlikušajām attiecināmajām izmaksām. Tāpat arī tādu pantu gadījumā, kuros paziņošanas 
robežvērtība ir izteikta kā maksimālā atbalsta summa, lai noteiktu, vai ir ievērota 4. pantā 
noteiktā paziņošanas robežvērtība, netiek ņemta vērā finansējuma nominālā summa, kuru 
galīgajiem saņēmējiem piešķir fonda InvestEU sniegtā atbalsta ietvaros. 
Alternatīvi, attiecībā uz prioritārajiem aizdevumiem vai prioritāro aizdevumu garantijām, ko 
fonds InvestEU atbalsta saskaņā ar III nodaļas 16. iedaļu, galīgajiem saņēmējiem sniegto 
atbalstu, kas ietverts šādos aizdevumos vai garantijās, var aprēķināt, pamatojoties uz atsauces 
likmi, kas ir spēkā atbalsta piešķiršanas brīdī, un to var izmantot, lai nodrošinātu, ka 
kumulācija ar jebkuru citu atbalstu, kas attiecas uz tām pašām nosakāmajām attiecināmajām 
izmaksām, nepārsniedz lielāko atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, kura piemērojama šāda 
veida atbalstam saskaņā ar šo regulu, vai paziņošanas robežvērtību saskaņā ar šo regulu.”; 

(b) panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 
“4. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas un kuram saskaņā ar šīs regulas 20.a, 
21., 22. un 23. pantu un III nodaļas 16. iedaļu piešķirts atbrīvojums, var kumulēt ar citu valsts 
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atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav 
nosakāmas, var kumulēt ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, 
nepārsniedzot attiecīgo augstāko kopējā finansējuma robežvērtību, kas konkrētā gadījuma 
īpašajiem apstākļiem noteikta šajā vai citā Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā vai 
lēmumā.”; 
(8) regulas 9. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem: 
“1. Attiecīgā dalībvalsts nodrošina, ka visaptverošā valsts vai reģionāla līmeņa valsts atbalsta 
tīmekļa vietnē publicē: 
(a) kopsavilkuma informāciju, kas minēta 11. pantā, izmantojot II pielikumā noteikto 

standartizēto formātu, vai saiti, kas nodrošina piekļuvi šai informācijai; 
(b) katra atbalsta pasākuma pilnu tekstu, kā minēts 11. pantā, vai saiti, kas nodrošina 

piekļuvi pilnajam tekstam; 
(c) III pielikumā minēto informāciju par katru piešķirto individuālo atbalstu, kurš 

pārsniedz 500 000 EUR, vai — attiecībā uz saņēmējiem, kuri nodarbojas ar primāro 
lauksaimniecisko ražošanu, — par katru piešķirto individuālo atbalstu, kurš 
pārsniedz 60 000 EUR. 

Attiecībā uz atbalstu, ko piešķir 20. pantā minētajiem Eiropas teritoriālās sadarbības 
projektiem, šajā punktā minēto informāciju ievieto tās dalībvalsts tīmekļa vietnē, kurā atrodas 
attiecīgā vadošā iestāde, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 1299/2013 21. pantā vai [jaunās ETS regulas 44. pantā] atkarībā no tā, kura regula ir 
piemērojama. Alternatīvi, iesaistītās dalībvalstis var nolemt, ka katra no tām informāciju par 
savā teritorijā īstenojamiem atbalsta pasākumiem sniedz savā attiecīgajā tīmekļa vietnē. 
Attiecībā uz atbalstu, ko piešķir 20.a pantā minētajiem Eiropas teritoriālās sadarbības 
projektiem, šajā punktā paredzētos publicēšanas pienākumus nepiemēro. 
2. Attiecībā uz shēmām nodokļu atvieglojumu veidā un shēmām, uz kurām attiecas 16. un 
21. pants*, šā panta 1. punkta c) apakšpunkta nosacījumus uzskata par izpildītiem, ja 
dalībvalstis prasīto informāciju par individuālā atbalsta summām publicē pa šādiem 
diapazoniem (miljonos EUR): 
0,06–0,5 (tikai primārās lauksaimnieciskās ražošanas jomā); 
0,5–1; 
1–2; 
2–5; 
5–10; 
10–30; un 

30 un vairāk. 
* Shēmām saskaņā ar šīs regulas 16. un 21. pantu prasību publicēt informāciju par katru piešķirto individuālo 
atbalstu, kurš pārsniedz 500 000 EUR, var atcelt attiecībā uz MVU, kuri nevienā tirgū nav veikuši nevienu 
komerciālas pārdošanas darījumu.”; 
(9) regulas 11. pantu aizstāj ar šādu: 

“11. pants 

Ziņojumu sniegšana 
Dalībvalstis vai, alternatīvi, attiecībā uz atbalstu, ko piešķir 20. pantā minētajiem Eiropas 
teritoriālās sadarbības projektiem, tā dalībvalsts, kurā atrodas vadošā iestāde Regulas (ES) 
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Nr. 1299/2013 21. panta vai [jaunās ETS regulas 44. panta] nozīmē atkarībā no tā, kura regula 
ir piemērojama, Komisijai nosūta: 
(a) izmantojot Komisijas elektroniskās paziņošanas sistēmu, 20 darbdienu laikā no 

atbalsta pasākuma stāšanās spēkā — kopsavilkuma informāciju II pielikumā 
noteiktajā standartizētajā formātā par katru atbalsta pasākumu, kam saskaņā ar šo 
regulu piešķirts atbrīvojums, kopā ar saiti, kura nodrošina piekļuvi atbalsta pasākuma 
pilnam tekstam, tostarp tā grozījumiem; 

(b) elektroniskā veidā — grozītajā Komisijas Regulā (EK) Nr. 794/2004* minēto gada 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu katrā pilnā gadā vai katrā gada daļā, kurā 
piemēro šo regulu, ziņojumā ietverot īstenošanas regulā norādīto informāciju. 

Šis pants neattiecas uz atbalstu, ko piešķir 20.a pantā minētajiem Eiropas teritoriālās 
sadarbības projektiem. 
__________________________ 
* Komisijas Regula (EK) Nr. 794/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko īsteno Padomes 1999. gada 22. marta 
Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai 
(OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp).”; 

(10) regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 
“1. Lai Komisija varētu uzraudzīt atbalstu, kas ar šo regulu atbrīvots no paziņošanas prasības, 
dalībvalstis vai, alternatīvi, attiecībā uz atbalstu, ko piešķir 20. pantā minētajiem Eiropas 
teritoriālās sadarbības projektiem, tā dalībvalsts, kurā atrodas vadošā iestāde, uztur detalizētu 
dokumentāciju ar informāciju un apliecinošajiem dokumentiem, kas nepieciešami, lai 
noteiktu, ka ir izpildīti visi šajā regulā paredzētie nosacījumi. Šo dokumentāciju glabā 
10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts ad hoc atbalsts vai kad ir piešķirts pēdējais atbalsts 
saskaņā ar shēmu. Šis pants neattiecas uz atbalstu, ko piešķir 20.a pantā minētajiem Eiropas 
teritoriālās sadarbības projektiem.”; 
(11) regulas 14. panta 15. punktu aizstāj ar šādu: 
“15. Attiecībā uz sākotnēju ieguldījumu saistībā ar Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem, 
uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. 1299/2013 vai [jaunā ETS regula], visiem projektā 
iesaistītajiem saņēmējiem piemēro tā apgabala atbalsta intensitāti, kurā atrodas sākotnējais 
ieguldījums. Ja sākotnējais ieguldījums atrodas divos vai vairākos atbalstāmajos apgabalos, kā 
atbalsta maksimālo intensitāti izmanto to intensitāti, ko piemēro atbalstāmajā apgabalā, kur 
radusies lielākā attiecināmo izmaksu summa. Atbalstāmos apgabalos, kas ir tiesīgi saņemt 
atbalstu saskaņā ar Līguma 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu, šo noteikumu lieliem 
uzņēmumiem piemēro tikai tad, ja sākotnējais ieguldījums attiecas uz jaunu saimniecisko 
darbību.”; 
(12) regulas 16. panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 
“4. Attiecināmās izmaksas ir pilsētu attīstības projekta kopējās izmaksas, ciktāl tās atbilst 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. un 65. pantam vai [jaunajai KN regulai] — atkarībā no tā, 
kura regula ir piemērojama.”; 
__________________________ 
(13) pēc 19. panta iekļauj šādu virsrakstu: 

“2.a iedaļa 
Atbalsts Eiropas teritoriālajai sadarbībai”; 

(14) regulas 20. pantu aizstāj ar šādu: 
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“20. pants  

Atbalsts uzņēmumu izmaksām saistībā ar dalību Eiropas teritoriālās sadarbības 
projektos 

1. Atbalsts uzņēmumu izmaksām saistībā ar dalību Eiropas teritoriālās sadarbības projektos, 
uz kuriem attiecas Regula (ES) Nr. 1299/2013 vai [jaunā ETS regula], ir saderīgs ar iekšējo 
tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā 
noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 
2. Attiecināmās izmaksas ir šādas izmaksas, ciktāl tās ir saistītas ar sadarbības projektu, tādā 
nozīmē, kā paredzēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 481/2014* vai [jaunās ETS 
regulas 38. līdz 43. pantā] atkarībā no tā, kura regula ir piemērojama: 
(a) personāla izmaksas; 
(b) biroja un administratīvās izmaksas; 
(c) ceļa un uzturēšanās izmaksas; 
(d) ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas; 
(e) iekārtu izmaksas; un 
(f) infrastruktūras un būvdarbu izmaksas. 
3. Eksperti un pakalpojumi, kas minēti 2. punkta d) apakšpunktā, nav pastāvīga vai periodiska 
darbība un nav saistīti ar uzņēmuma parastajām darbības izmaksām, piemēram, kārtējiem 
nodokļu konsultāciju pakalpojumiem, regulāriem juridiskajiem pakalpojumiem vai 
parastajiem reklāmas pakalpojumiem. 
4. Atbalsta intensitāte nepārsniedz maksimālo līdzfinansējuma apmēru, kas paredzēts Regulā 
(ES) Nr. 1299/2013 vai [jaunajā ETS regulā]. 
* Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 481/2014 (2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu 
atbilstību (OV L 138, 13.5.2014., 45. lpp.).”; 
(15) regulā iekļauj šādu 20.a pantu: 

“20.a pants 

Ierobežotas atbalsta summas uzņēmumiem saistībā ar dalību Eiropas teritoriālās 
sadarbības projektos 

1. Atbalsts uzņēmumiem saistībā ar dalību Eiropas teritoriālās sadarbības projektos, uz kuriem 
attiecas Regula (ES) Nr. 1299/2013 vai [jaunā ETS regula], ir saderīgs ar iekšējo tirgu 
Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās 
paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 
2. Kopējā atbalsta summa, ko saskaņā ar šo pantu var piešķirt vienam uzņēmumam vienā 
projektā, nepārsniedz 20 000 EUR.”; 
(16) regulas 25. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 
“1. Atbalsts pētniecības un attīstības projektiem, tostarp pētniecības un attīstības projektiem, 
kuri saņēmuši izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājumu saskaņā ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” vai programmu “Apvārsnis Eiropa”, ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 
107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās 
paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi.”; 
(17) regulā iekļauj šādu 25.a–25.d pantu: 
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“25.a pants 

Atbalsts projektiem, kam piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums 
1. Atbalsts MVU pētniecības un attīstības projektiem, kā arī priekšizpētei, kam piešķirts 
izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” vai 
“Apvārsnis Eiropa”, ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir 
atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā 
pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi.  
2. Atbalstāmā pētniecības un attīstības projekta vai priekšizpētes attiecināmās darbības ir tās, 
kas noteiktas kā attiecināmas saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis 
Eiropa” noteikumiem, izņemot darbības, kuras nav uzskatāmas par eksperimentālās izstrādes 
darbībām. 
3. Atbalstāmā pētniecības un attīstības projekta vai priekšizpētes attiecināmo izmaksu 
kategorijas, maksimālās summas un aprēķina metodes ir tās, kas noteiktas kā attiecināmas 
saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem. 
4. Atbalsta maksimālā summa nepārsniedz 2,5 miljonus EUR vienam MVU vienā pētniecības 
un attīstības projektā vai priekšizpētē. 
5. Katram pētniecības un attīstības projektam vai priekšizpētei paredzētais kopējais publiskais 
finansējums nepārsniedz finansējuma apmēru, kas noteikts konkrētajam pētniecības un 
attīstības projektam vai priekšizpētei saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis 
Eiropa” noteikumiem. 

25.b pants 

Atbalsts Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām un EPP koncepcijas 
pamatojuma darbībām 

1. Atbalsts Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām un EPP koncepcijas 
pamatojuma darbībām, kurām piešķirts izcilības zīmoga kvalitātes apliecinājums saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa”, ir saderīgs ar iekšējo tirgu 
Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās 
paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā paredzētie nosacījumi. 
2. Atbalstāmās darbības attiecināmie pasākumi ir tie, kas noteikti kā attiecināmi saskaņā ar 
programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem. 
3. Atbalstāmās darbības attiecināmo izmaksu kategorijas, maksimālās summas un aprēķina 
metodes ir tās, kas noteiktas kā attiecināmas saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai 
“Apvārsnis Eiropa” noteikumiem. 
4. Katrai atbalstāmajai darbībai paredzētais kopējais publiskais finansējums nepārsniedz 
maksimālo atbalsta apmēru, kas noteikts programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis 
Eiropa” ietvaros.  

25.c pants 

Atbalsts saistībā ar līdzfinansētiem pētniecības un attīstības projektiem 
1. Atbalsts līdzfinansētam pētniecības un attīstības projektam vai priekšizpētei (ieskaitot 
pētniecības un attīstības projektus, kas īstenoti saskaņā ar Eiropas institucionalizēto 
partnerību, kuras pamatā ir Līguma 185. vai 187. pants, vai programmas līdzfinansēšanas 
darbību, kā paredzēts programmas “Apvārsnis Eiropa” noteikumos), ko īsteno vismaz trīs 
dalībvalstis un ko izvērtējuši, sarindojuši un atlasījuši neatkarīgi eksperti pēc starptautiskiem 
konkursiem saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem, ir 
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saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 
108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā 
paredzētie nosacījumi. 
2. Atbalstāmā pētniecības un attīstības projekta vai priekšizpētes attiecināmās darbības ir tās, 
kas noteiktas kā attiecināmas saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis 
Eiropa” noteikumiem, izņemot darbības, kuras nav uzskatāmas par eksperimentālās izstrādes 
darbībām.  
3. Attiecināmo izmaksu kategorijas, maksimālās summas un aprēķina metodes ir tās, kas 
noteiktas kā attiecināmas saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” 
noteikumiem.  
4. Paredzētais kopējais publiskais finansējums nepārsniedz finansējuma apmēru, kas noteikts 
pētniecības un attīstības projektam vai priekšizpētei pēc atlases, sarindošanas un novērtēšanas 
saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem. 
5. Programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” finansējums sedz vismaz 30 % no 
pētniecības un inovācijas darbību vai inovācijas darbību kopējām attiecināmajām izmaksām, 
kā noteikts programmās “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa”. 

25.d pants 

Atbalsts komandsadarbības pasākumiem 
1. Atbalsts līdzfinansētiem komandsadarbības pasākumiem, kuros piedalās vismaz divas 
dalībvalstis un kurus vērtē, sarindo un atlasa neatkarīgi eksperti pēc starptautiskiem 
konkursiem saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem, ir 
saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 
108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti šajā pantā un I nodaļā 
paredzētie nosacījumi. 
2. Līdzfinansētā komandsadarbības pasākuma attiecināmās darbības ir tās, kas noteiktas kā 
attiecināmas saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem, 
izņemot (attiecīgā gadījumā) darbības, kuras nav uzskatāmas par eksperimentālās izstrādes 
darbībām. 
3. Attiecināmo izmaksu kategorijas, maksimālās summas un aprēķina metodes ir tās, kas 
noteiktas kā attiecināmas saskaņā ar programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” 
noteikumiem. Turklāt attiecināmās izmaksas ir arī izmaksas par ieguldījumiem materiālajos 
un nemateriālajos aktīvos, kas saistīti ar projektu. 
4. Paredzētais kopējais publiskais finansējums nepārsniedz finansējuma apmēru, kas noteikts 
komandsadarbības pasākumiem pēc atlases, sarindošanas un novērtēšanas saskaņā ar 
programmu “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem. Turklāt ieguldījumiem 
materiālajos un nemateriālajos aktīvos, kas saistīti ar projektu, atbalsts nepārsniedz 70 % no 
ieguldījumu izmaksām. 
5. Attiecībā uz ieguldījumu atbalstu infrastruktūrai komandsadarbības pasākuma ietvaros 
piemēro šādus papildu nosacījumus: 
(a) ja infrastruktūras ietvaros veic gan saimniecisko, gan nesaimniecisko darbību, katra 

darbības veida finansējumu, izmaksas un ieņēmumus uzskaita atsevišķi, pamatojoties 
uz konsekventi piemērotiem un objektīvi pamatojamiem izmaksu uzskaites 
principiem; 

(b) par infrastruktūras ekspluatāciju vai izmantošanu pieprasītā cena atbilst tirgus cenai; 
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(c) piekļuve infrastruktūrai ir nodrošināta vairākiem lietotājiem, un to piešķir 
pārredzamā un nediskriminējošā veidā. Uzņēmumiem, kuri ir finansējuši vismaz 
10 % no infrastruktūras ieguldījumu izmaksām, var piešķirt privileģētu piekļuvi ar 
izdevīgākiem nosacījumiem. Lai novērstu pārmērīgu kompensāciju, nodrošina, ka šī 
piekļuve ir samērīga ar uzņēmuma daļu ieguldījumu izmaksās un attiecīgie 
nosacījumi ir publiskoti; 

(d) ja publiskais finansējums infrastruktūrai piešķirts gan saimnieciskajai, gan 
nesaimnieciskajai darbībai, dalībvalstis izveido uzraudzības un atgūšanas 
mehānismu, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja saimnieciskās darbības īpatsvars ir 
lielāks salīdzinājumā ar situāciju, kas prognozēta atbalsta piešķiršanas laikā, netiek 
pārsniegta piemērojamā atbalsta intensitāte.”; 

(18) pēc regulas 56.c panta iekļauj šādu 16. iedaļu: 
“16. iedaļa 

Atbalsts, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda InvestEU 
56.d pants  

Darbības joma un kopīgie nosacījumi 
1. Šī iedaļa attiecas uz atbalstu, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda 
InvestEU un kuri nodrošina atbalstu īstenošanas partneriem, finanšu starpniekiem un/vai 
galīgajiem saņēmējiem. 
2. Atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma 107. panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no 
Līguma 108. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības, ja ir izpildīti I nodaļā, šajā pantā, 
kā arī 56.e vai 56.f pantā paredzētie nosacījumi. 
3. Atbalstam jāatbilst visiem piemērojamajiem nosacījumiem, kas paredzēti [Fonda InvestEU] 
regulā [atsauce] un fonda InvestEU investīciju vadlīnijās [atsauce]. 
4. Maksimālās robežvērtības, kas noteiktas 56.e un 56.f pantā, piemēro kopējam sniegtajam 
finansējumam, ciktāl finansējumā ietilpst atbalsts, kas sniegts visu to finanšu produktu 
ietvaros, kurus atbalsta no fonda InvestEU. Maksimālās robežvērtības piemēro: 
(a) katram projektam tāda atbalsta gadījumā, uz kuru attiecas 56.e panta 2. un 3. punkts, 

56.e panta 4. punkta a) apakšpunkta i) punkts, 56.e panta 5. un 6. punkts, 56.e panta 
7. punkta a) un b) apakšpunkts un 56.e panta 8. punkts; 

(b) katram galīgajam saņēmējam tāda atbalsta gadījumā, uz kuru attiecas 56.e panta 
4. punkta a) apakšpunkta ii) un iii) punkts, 56.e panta 7. punkta d) apakšpunkts, 
56.e panta 9. punkts un 56.f pants. 

5. Atbalstu nepiešķir kā refinansējumu vai garantijas esošajiem finanšu starpnieku portfeļiem. 
56.e pants 

Nosacījumi attiecībā uz atbalstu, kas ietverts finanšu produktos, kurus atbalsta no fonda 
InvestEU 

1. Atbalsts, ko piešķir galīgajam saņēmējam tāda finanšu produkta ietvaros, ko atbalsta no 
fonda InvestEU, atbilst šādām prasībām:  
(a) 2.–9. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un 
(b) gadījumā, ja finansējums tiek sniegts kā aizdevums galīgajam saņēmējam, — tā 

procentu likme atbilst vismaz atsauces pamatlikmei, ko piemēro aizdevuma 
piešķiršanas brīdī. 
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2. Atbalsts Eiropas digitālās savienotības infrastruktūrai atbilst šādām prasībām: 
(a) vispārīgi kumulatīvie nosacījumi: 

i) projekts ir kopīgu interešu projekts digitālās savienotības infrastruktūras jomā 
saskaņā ar Regulu XX (EISI 2 regulu); 

ii) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam 
projektam ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz 100 miljonus EUR; 

iii) saņēmējs nodrošina finanšu ieguldījumu vismaz 25 % apmērā no 
attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, 
kurā nav nekāda publiska finansiālā atbalsta. Ja šādu ārējo finansējumu 
nodrošina, izmantojot investīciju platformu, kurā apvienoti dažādi finansējuma 
avoti, minēto nosacījumu aizstāj ar prasību, ka attiecīgajā platformā jābūt 30 % 
privāto investīciju; 

iv) atbalsttiesīgas ir tikai saskaņā ar Regulu XX (EISI 2 regulu) attiecināmas 
ieguldījumu izmaksas infrastruktūras izvēršanai; 

v) projektu saskaņā ar Regulu XX (EISI 2 regulu) atlasa: i) neatkarīgs finanšu 
starpnieks, ko iecēlusi Eiropas Komisija, pamatojoties uz kopīgi pieņemtām 
investīciju vadlīnijām; ii) Eiropas Komisija konkurenci veicinošā konkursa 
procedūrā, pamatojoties uz skaidriem, pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem; vai iii) neatkarīgi eksperti, kurus iecēlusi Eiropas Komisija; 

vi) projekts nodrošina savienotības spēju, kas pārsniedz prasības saistībā ar 
esošiem juridiskiem pienākumiem, piemēram, spektra licencē paredzētās 
prasības; 

vii) projekts nodrošina trešām pusēm atklātu vairumtirdzniecības līmeņa piekļuvi, 
ieskaitot atsaisti, saskaņā ar taisnīgiem, samērīgiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem atbilstoši 52. panta 5. un 6. punktam; šā panta piemērošanas 
nolūkos projekts var nodrošināt līdzvērtīgu virtuālo atsaisti, nevis fizisku 
atsaisti, ja dalībvalsts regulatīvā iestāde vai Komisija atzīst virtuālo piekļuves 
produktu par līdzvērtīgu fiziskai atsaistei;  

viii) projekts atbilst kādai no b) apakšpunktā minētajām projektu kategorijām un 
atbilst attiecīgajiem īpašajiem nosacījumiem; 

(b) īpaši nosacījumi: 
i) šie kumulatīvie īpašie kritēriji attiecas uz ieguldījumiem tīklos, kuri var 

nodrošināt simetrisku lejupielādes un augšupielādes ātrumu vismaz 1 Gb/s: 
– projekta mērķis ir nodrošināt pieslēgumu tādiem 

sociālekonomiskiem virzītājspēkiem, kā noteikts Regulas XX 
(EISI 2 regulas) 8. panta 3. punkta a) apakšpunktā, kuri ir publiski 
vai privāti uzņēmumi, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi izglītības, sociālo pakalpojumu, 
tostarp veselības, valsts pārvaldes, transporta, pasta pakalpojumu 
un kultūras jomā, saskaņā ar Līguma 106. panta 2. punktu un 
atbilstoši Komisijas Lēmumam 2012/21/ES vai turpmākajiem 
tiesību aktiem, ar kuriem aizstāj minēto lēmumu,  

– projekts ir orientēts uz konstatētu tirgus nepilnību, kas apstiprināta, 
izmantojot pieejamu atbilstīgu kartējumu vai, ja šāds kartējums nav 
pieejams, veicot sabiedrisko apspriešanu, 
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– atbilstīgus sociālekonomiskos virzītājspēkus var pieslēgt projekta 
infrastruktūrai tikai tad, ja tiem nav pieejas esošai vai nākamajos 
trīs gados vai tajā pašā paredzamās atbalstītās intervences 
laikposmā ticami plānotai infrastruktūrai, kas var nodrošināt 
simetrisku lejupielādes un augšupielādes ātrumu vismaz 200 Mb/s 
vai lejupielādes ātrumu vismaz 500 Mb/s, 

– ir pierādīts, ka projekts nesīs krasu uzlabojumu, proti, subsidētās 
intervences rezultātā i) tiks veikti ievērojami jauni ieguldījumi 
platjoslas tīklā un ii) subsidētā infrastruktūra tirgū sniegs 
ievērojamas jaunas iespējas platjoslas pakalpojumu pieejamības, 
jaudas, ātruma un konkurences ziņā salīdzinājumā ar infrastruktūru, 
kas pastāv vai ko ticami plānots izveidot trīs gadu laikā vai tajā 
pašā paredzamās atbalstītās intervences laikposmā. Lai varētu 
uzskatīt, ka projekts nodrošina ievērojamus jaunus ieguldījumus, 
šiem ieguldījumiem jāpārsniedz nebūtiski ieguldījumi, kas 
paredzēti vienīgi tīkla aktīvo komponentu modernizēšanai. Lai 
pierādītu, ka tirgū tiks sniegtas ievērojamas jaunas iespējas 
platjoslas pakalpojumu pieejamības, jaudas, ātruma un konkurences 
ziņā, subsidētajai infrastruktūrai i) jānodrošina vismaz divreiz 
lielāks lejupielādes un augšupielādes ātrums salīdzinājumā ar esošo 
un/vai plānoto infrastruktūru un ii) jāspēj nodrošināt simetrisks 
lejupielādes un augšupielādes ātrums vismaz 1 Gb/s,  

– atbalstu nepiešķir projektiem, kas attiecas uz teritorijām, kurās 
pastāv vai trīs gadu laikā vai tajā pašā paredzamās atbalstītās 
intervences laikposmā ticami plānots izveidot NGA/NGN tīklus, vai 
kas attiecas uz teritorijām, kurās pastāv vai trīs gadu laikā vai tajā 
pašā paredzamās atbalstītās intervences laikposmā ticami plānots 
izveidot vismaz vienu ļoti augstas veiktspējas tīklu, kas spēj 
nodrošināt simetrisku lejupielādes un augšupielādes ātrumu vismaz 
1 Gb/s; 

ii) šie kumulatīvie īpašie kritēriji attiecas uz pārrobežu ieguldījumiem 
5G koridoru izvēršanā gar galvenajiem transporta ceļiem:  

– projekts nodrošina nepārtrauktu pārrobežu pārklājumu 
5G koridoros gar galvenajiem transporta ceļiem, tostarp 
autoceļiem, dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem, kā noteikts 
Regulā XX (EISI 2 regulā), 

– projektā ietilpst pārrobežu posms atbilstoši Regulai XX (EISI 2 
regulai), i) kurā ir iesaistītas vismaz divas dalībvalstis, tam 
šķērsojot divu vai vairāku dalībvalstu robežas, vai ii) kurš šķērso 
vismaz vienas dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts 
robežu,  

– projekts nodrošina ievērojamus jaunus ieguldījumus platjoslas 
tīklā, kuri pārsniedz nebūtiskus ieguldījumus, kas paredzēti vienīgi 
tīkla aktīvo komponentu modernizēšanai,  

– projekts atbalsta jaunas pasīvās infrastruktūras izvēršanu tikai tad, 
ja esošo pasīvo infrastruktūru nevar izmantot atkārtoti; 
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iii) šie kumulatīvie īpašie kritēriji attiecas uz pārrobežu terabitu pamattīklu 
projektiem, kuri savieno noteiktas turpmāk minētās datošanas iekārtas, 
superdatošanas iekārtas un datu infrastruktūras:  

– projekts atbalsta starpsavienojumu ar neierobežotu gala-gala 
savienotību ar minimālo ātrumu 1 Tb/s, izveidojot tiešu 
savienojumu vai izvēršot elementus, kas nepieciešami, lai 
pievienotos Eiropas mēroga pamattīklam, vismaz tādām divām 
datošanas iekārtām, superdatošanas iekārtām vai datu 
infrastruktūrām, i) kuras ietilpst Eiropas Augstas veiktspējas 
datošanas kopuzņēmumā, kas izveidots ar Padomes Regulu 
(ES) 2018/1488 (Padomes 2018. gada 28. septembra Regula (ES) 
2018/1488 par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas 
kopuzņēmuma izveidi, ST/10594/2018/INIT (OV L 252, 
8.10.2018., 1.–34. lpp.), pētniecības infrastruktūrā, pētniecības 
pamatprogrammās un misijās, kas noteiktas Regulā XX/XXXX 
(“Apvārsnis Eiropa” regula) un Padomes 2009. gada 25. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko 
piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC) 
(OV L 206, 8.8.2009., 1. lpp.), un ii) kuras atrodas vismaz divās ES 
dalībvalstīs vai ES dalībvalstī un Eiropas pētniecības telpas 
dalībvalstī,  

– projekts nodrošina ievērojamus jaunus ieguldījumus platjoslas 
tīklā, kuri pārsniedz nebūtiskus ieguldījumus, piemēram, 
ieguldījumus, kas paredzēti vienīgi programmatūras jaunināšanai 
vai licencēšanai, 

– projekts tiek īstenots, iegādājoties jaudu un/vai iekārtas publiskā 
iepirkumā, 

– projekts atbalsta jaunas pasīvās infrastruktūras izvēršanu tikai tad, 
ja esošo pasīvo infrastruktūru nevar izmantot atkārtoti; 

iv) šie kumulatīvie īpašie kritēriji attiecas uz pārrobežu starppamattīklu 
projektiem, kuri savieno mākoņa infrastruktūras:  

– projekts savieno tādu sociālekonomisku virzītājspēku mākoņa 
infrastruktūras, kā noteikts Regulas XX (EISI 2 regulas) 8. panta 
3. punkta a) apakšpunktā, kuri ir publiski vai privāti uzņēmumi, 
kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku 
nozīmi izglītības, sociālo pakalpojumu, tostarp veselības, valsts 
pārvaldes, transporta, pasta pakalpojumu un kultūras jomā, saskaņā 
ar Līguma 106. panta 2. punktu un atbilstoši Komisijas Lēmumam 
2012/21/ES* vai turpmākajiem tiesību aktiem, ar kuriem aizstāj 
minēto lēmumu, 

– projektā ietilpst tādu jaunu pārrobežu pamattīklu izvēršana vai tādu 
esošu pamattīklu ievērojama modernizēšana, i) kuros ir iesaistītas 
vismaz divas dalībvalstis, tīkliem šķērsojot divu vai vairāku 
dalībvalstu robežas, vai ii) kuri šķērso vismaz vienas dalībvalsts un 
Eiropas Ekonomikas zonas valsts robežu, 
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– projekts attiecas vismaz uz trīs subjektiem, kuri ir atbilstīgi 
sociālekonomiskie virzītājspēki, kas veic darbību citā dalībvalstī 
nekā pārējie subjekti, 

– projekts nodrošina ievērojamus jaunus ieguldījumus platjoslas 
tīklā, kuri pārsniedz nebūtiskus ieguldījumus, piemēram, 
ieguldījumus, kas paredzēti vienīgi programmatūras jaunināšanai 
vai licencēšanai. Projekts spēj nodrošināt simetrisku lejupielādes un 
augšupielādes ātrumu, kurš ir vismaz 10 Gb/s daudzkārtnis, 

– projekts atbalsta jaunas pasīvās infrastruktūras izvēršanu tikai tad, 
ja esošo pasīvo infrastruktūru nevar izmantot atkārtoti;  

v) šie kumulatīvie īpašie kritēriji attiecas uz ieguldījumiem pārrobežu zemūdens 
kabeļos: 

– projektā ietilpst pārrobežu posmi atbilstoši Regulai XX (EISI 2 
regulai), i) kuros ir iesaistītas vismaz divas dalībvalstis, tiem 
šķērsojot divu vai vairāku dalībvalstu robežas, vai ii) kuri šķērso 
vismaz vienas dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts 
robežu. Alternatīva iespēja — atbalstītā infrastruktūra ir tikai 
vairumtirdzniecības līmeņa tīkls un uzlabo Eiropas tālāko reģionu 
vai aizjūras teritoriju savienotību pat vienas dalībvalsts ietvaros,  

– atbalstu nepiešķir projektiem, kas attiecas uz maršrutiem, kurus jau 
apkalpo divas esošas vai plānotas pamatinfrastruktūras, 

– projekts nodrošina ievērojamus jaunus ieguldījumus platjoslas 
tīklā, ierīkojot jaunu zemūdens kabeli vai pieslēgumu esošam 
zemūdens kabelim, novēršot redundances problēmas un 
pārsniedzot nebūtiskus ieguldījumus. Projekts spēj nodrošināt 
simetrisku lejupielādes un augšupielādes ātrumu vismaz 1 Gb/s,  

– projekts atbalsta jaunas pasīvās infrastruktūras izvēršanu tikai tad, 
ja esošo pasīvo infrastruktūru nevar izmantot atkārtoti. 

3. Atbalsts enerģijas ražošanai un energoinfrastruktūrai atbilst šādām prasībām: 
(a) atbalstu piešķir tikai ieguldījumiem energoinfrastruktūrā (elektroenerģijai un gāzei), 

uz ko attiecas iekšējā enerģijas tirgus tiesību aktu noteikumi par trešo personu 
piekļuvi, tarifu regulēšanu un nodalīšanu šādās projektu kategorijās:  
i) attiecībā uz enerģijas akumulēšanu — projekti, kas ietverti Savienības kopīgu 

interešu projektu sarakstā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 347/2013* VII pielikumā; 

ii) attiecībā uz energoinfrastruktūras projektiem, kas nav saistīti ar akumulēšanu:  
– viedtīkli,  
– projekti, kuri atbilst kādam no Regulas (ES) Nr. 347/2013 4. panta 

1. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem,  
– projekti, kas ietverti Savienības kopīgu interešu projektu sarakstā 

Regulas (ES) Nr. 347/2013 VII pielikumā,  
– projekti atbalstāmajos apgabalos; 

(b) ieguldījumu atbalsts enerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem atbilst 
šādām prasībām: 
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i) atbalstu piešķir tikai jaunām iekārtām, kas atlasītas konkurenci nodrošinošā, 
pārredzamā, objektīvā un nediskriminējošā veidā; 

ii) atbalstu nepiešķir hidroelektroiekārtām, kas neatbilst Direktīvā 2000/60/EK** 
paredzētajiem nosacījumiem; 

iii) biodegvielas ražošanas iekārtu gadījumā atbalstu piešķir vienīgi iekārtām, 
kurās ražo ilgtspējīgas biodegvielas, kas nav no pārtikas kultūraugiem ražotas 
biodegvielas; 

(c) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam 
projektam, kas minēts šā punkta a) apakšpunktā, ar fonda InvestEU atbalstu, 
nepārsniedz 150 miljonus EUR. Kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir 
galīgajam saņēmējam vienam projektam, kas minēts šā punkta b) apakšpunktā, ar 
fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz 75 miljonus EUR. 

4. Atbalsts sociālajai, izglītības, kultūras un dabas mantojuma infrastruktūrai un darbībām 
atbilst šādām prasībām:  
(a) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam ar fonda 

InvestEU atbalstu, nepārsniedz:  
i) 100 miljonus EUR vienam projektam ieguldījumiem infrastruktūrā, ko izmanto 

sociālo pakalpojumu sniegšanai, izglītībai vai kultūras mērķiem un darbībām, 
kas paredzētas 53. panta 2. punktā, ieskaitot dabas mantojuma jomā; 

ii) 30 miljonus EUR ar sociālajiem pakalpojumiem un kultūru saistītām darbībām; 
iii) 5 miljonus EUR izglītībai un apmācībai. 

(b) atbalstu nepiešķir apmācībai, kuras mērķis ir panākt atbilstību obligātās valsts 
apmācības prasībām. 

5. Atbalsts transportam un transporta infrastruktūrai atbilst šādām prasībām: 
(a) atbalstu infrastruktūrai, izņemot ostas, piešķir tikai šādiem projektiem: 

i) kopīgu interešu projektiem, kas definēti 3. panta a) punktā Regulā (ES) 
Nr. 1315/2013, izņemot projektus, kas attiecas uz ostu vai lidostu 
infrastruktūru; 

ii) savienojumiem ar Eiropas transporta tīkla pilsētu mezgliem; 
iii) ritošajam sastāvam tikai tādu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, 

uz ko neattiecas pakalpojumu valsts līgums Regulas (EK) Nr. 1370/2007*** 
nozīmē, ja saņēmējs ir jaunpienācējs; 

iv) pilsētas transportam; 
v) alternatīvo degvielu infrastruktūrai vai bezemisiju/mazemisiju mobilitātes 

infrastruktūrai; 
(b) atbalsts ostu infrastruktūras projektiem atbilst šādām prasībām: 

i) atbalstu var piešķirt tikai par ieguldījumiem piekļuves infrastruktūrā un ostas 
infrastruktūrā, kuras pieejamību ieinteresētajiem lietotājiem nodrošina 
vienlīdzīgā un nediskriminējošā veidā atbilstoši tirgus nosacījumiem; 

ii) koncesijas vai cita veida pilnvarojumus trešām personām izbūvēt, modernizēt, 
ekspluatēt vai nomāt atbalstītu ostu infrastruktūru piešķir konkurenci 
nodrošinošā, pārredzamā, nediskriminējošā un beznosacījumu procedūrā; 
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iii) atbalstu nepiešķir ieguldījumiem ostu būvēs; 
(c) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir saskaņā ar šā punkta a) vai 

b) apakšpunktu galīgajam saņēmējam vienam projektam ar fonda InvestEU atbalstu, 
nepārsniedz 150 miljonus EUR. 

6. Atbalsts citai infrastruktūrai atbilst šādām prasībām: 
(a) atbalstu piešķir tikai šādiem projektiem: 

i) ieguldījumiem sabiedrībai paredzētā ūdensapgādes un notekūdeņu 
infrastruktūrā; 

ii) ieguldījumiem atkritumu reciklēšanā un sagatavošanā atkārtotai izmantošanai 
saskaņā ar šīs regulas 47. panta 1.–6. punktu, ciktāl tās mērķis ir apsaimniekot 
atkritumus, ko radījuši citi uzņēmumi;  

iii) ieguldījumiem pētniecības infrastruktūrā; 
iv) ieguldījumiem inovācijas kopu infrastruktūras izbūvē vai modernizācijā; 

(b) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam 
projektam ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz 100 miljonus EUR. 

7. Atbalsts vides aizsardzībai, tostarp klimata aizsardzībai, atbilst šādām prasībām: 
(a) atbalstu piešķir tikai šādiem projektiem: 

i) ieguldījumiem, kas uzņēmumiem dod iespēju labot vai novērst saņēmēja 
darbības radītu kaitējumu fiziskajai videi (tostarp klimata pārmaiņas) vai dabas 
resursiem, ciktāl šie ieguldījumi pārsniedz Savienības vides aizsardzības 
standartus vai paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Savienības standartu 
nav, vai uzskatāmi par savlaicīgu pielāgošanos turpmākiem Savienības vides 
aizsardzības standartiem; 

ii) uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, ciktāl 
energoefektivitātes uzlabojumi nav veikti, lai nodrošinātu, ka uzņēmums atbilst 
jau pieņemtiem Savienības standartiem, pat ja tie vēl nav spēkā;  

iii) piesārņotu vietu attīrīšanai ar nosacījumu, ka nav noteikta neviena juridiskā vai 
fiziskā persona, kas ir atbildīga par kaitējumu videi saskaņā ar 
piemērojamajiem tiesību aktiem, atbilstoši principam “piesārņotājs maksā”, kā 
minēts 45. panta 3. punktā; 

iv) pētījumiem vides jomā; 
v) bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu stiprināšanai un atjaunošanai, ja 

attiecīgais pasākums veicina bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 
saglabāšanu vai atjaunošanu un laba ekosistēmu stāvokļa sasniegšanu vai tādu 
ekosistēmu aizsardzību, kuras jau ir labā stāvoklī; 

(b) ciktāl atbalsta pasākumi attiecas uz pasākumiem energoefektivitātes uzlabošanai 
dzīvojamās ēkās, kā arī ēkās, kuras paredzētas ar sociālajiem pakalpojumiem saistītu 
darbību īstenošanai, atbalstu var piešķirt arī pasākumiem, kuru ietvaros vienlaikus 
uzlabo dzīvojamās ēkas energoefektivitāti un ievieš iekārtas, kas ražo atjaunojamo 
energoresursu enerģiju uz vietas dzīvojamajā ēkā, uz kuru attiecas 
energoefektivitātes atbalsta pasākums, ievērojot šādus nosacījumus: 
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i) ieviestā iekārta, kura nodrošina atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanu 
uz vietas, ražo elektroenerģiju un/vai siltumenerģiju; tā var būt kombinēta ar 
akumulācijas iekārtu; 

ii) tās iekārtas jauda, kura nodrošina atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanu uz vietas, drīkst pārsniegt ēkas iedzīvotāju kopējo patēriņu ne vairāk 
kā par 20 %; 

iii) atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda nedrīkst 
pārsniegt 500 kW; 

iv) atbalsta galīgais saņēmējs var būt ēkas īpašnieks vai īrnieks; 
(c) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam 

projektam, kas minēts šā punkta a) un b) apakšpunktā, ar fonda InvestEU atbalstu, 
nepārsniedz 50 miljonus EUR; 

(d) atbalsts ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem var būt saistīts arī ar 
energoefektivitātes līgumu noslēgšanas veicināšanu, ievērojot šādus nosacījumus: 
i) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir vienam galīgajam saņēmējam 

ar fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz [30] miljonus EUR;  
ii) atbalstu sniedz kā aizdevumu vai kā garantiju;  
iii) atbalstu sniedz MVU vai nelieliem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu;  
iv) atbalstu sniedz tikai attiecībā uz energoefektivitātes līgumu noslēgšanu 

Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti**** 2. panta 27. punkta nozīmē. 
8. Atbalsts pētniecībai, attīstībai, inovācijai un digitalizācijai atbilst šādām prasībām:  
(a) atbalstu var piešķirt: 

i) fundamentālajiem pētījumiem; 
ii) rūpnieciskajiem pētījumiem;  
iii) eksperimentālajai izstrādei; 
iv) procesu vai organizatoriskajai inovācijai MVU; 
v) inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem 

MVU; 
vi) MVU digitalizācijai; 

(b) projektiem, uz kuriem attiecas šā punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) punkts, kopējā 
finansējuma nominālā summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam projektam ar 
fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz 75 miljonus EUR. Projektiem, uz kuriem 
attiecas šā punkta a) apakšpunkta iv), v) un vi) punkts, kopējā finansējuma nominālā 
summa, ko piešķir galīgajam saņēmējam vienam projektam ar fonda InvestEU 
atbalstu, nepārsniedz [30] miljonus EUR. 

9. Papildus šā panta 2.–8. punktā paredzētajam saderības pamatojumam MVU vai nelieliem 
uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu var arī tikt piešķirts atbalsts kā finansējums, kuru atbalsta 
no fonda InvestEU, ja:  
(a) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir vienam galīgajam saņēmējam ar 

fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz 15 miljonus EUR un to sniedz: 
i) mikrouzņēmumiem; 
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ii) MVU, kuri vēl nav darbojušies nevienā tirgū vai ir darbojušies mazāk nekā 
7 gadus kopš to pirmā komerciālās pārdošanas darījuma; 

iii) MVU, kas ienāk jaunā produktu vai ģeogrāfiskajā tirgū, ar nosacījumu, ka 
sākotnējam ieguldījumam ienākšanai jaunā produktu vai ģeogrāfiskajā tirgū 
jābūt lielākam par 50 % no gada vidējā apgrozījuma iepriekšējos 5 gados;  

iv) novatoriskiem uzņēmumiem; 
v) MVU vai nelieliem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kuru galvenā darbības 

vieta atrodas atbalstāmajos apgabalos, ja finansējumu neizmanto darbības 
pārvietošanai, kā noteikts 2. panta 61.a punktā; vai 

(b) kopējā finansējuma nominālā summa, ko piešķir vienam galīgajam saņēmējam ar 
fonda InvestEU atbalstu, nepārsniedz 2 miljonus EUR. 

56.f pants 

Nosacījumi attiecībā uz atbalstu, kas ietverts komerciāli orientētos finanšu produktos, 
kurus atbalsta no fonda InvestEU  

1. Finansējumu galīgajiem saņēmējiem sniedz finanšu komercstarpnieki, kurus izraugās 
atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem. 
2. Finanšu komercstarpnieks, kas sniedz finansējumu galīgajam saņēmējam, patur vismaz 
20 % riska darījumu vērtības katrā finansēšanas darījumā.  
3. Kopējā finansējuma nominālā summa, ko finanšu komercstarpnieks piešķir katram 
galīgajam saņēmējam, nepārsniedz 7,5 miljonus EUR. 
__________________________ 
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 347/2013 (2013. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas 
energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, 
Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009 (OV L 115, 25.4.2013., 39. lpp.). 

** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā (OV L XXX). 

*** Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1370/2007 (2007. gada 23. oktobris) par sabiedriskā 
pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.). 

**** Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar 
ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 
14.11.2012., 1. lpp.).” 

2. pants 
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. 
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem. 
Briselē, 

 Komisijas vārdā — 
 priekšsēdētāja  
 Ursula VON DER LEYEN   
 


