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1. UVOD 

1. Na podlagi členov 107(3)(a) in (c) Pogodbe o delovanju Evropske unije 

(PDEU) lahko Komisija šteje kot združljivo z notranjim trgom državno 

pomoč za pospeševanje trajnostnega gospodarskega razvoja nekaterih 

območij v Evropski uniji z omejenimi možnostmi1. Ta vrsta državne pomoči 

se imenuje regionalna pomoč.  

2. Komisija v teh smernicah določa pogoje, pod katerimi se regionalna pomoč 

lahko šteje za združljivo z notranjim trgom, in merila za opredelitev območij, 

ki izpolnjujejo pogoje iz člena 107(3)(a) in (c) Pogodbe. 

3. Glavni cilj nadzora državnih regionalnih pomoči je omogočiti pomoč za 

regionalni trajnostni razvoj ob zagotovitvi enakih pogojev med državami 

članicami, zlasti da se prepreči tekmovanje za subvencije, do katerega lahko 

pride, kadar države skušajo privabiti podjetja na območja Unije z omejenimi 

možnostmi ali jih tam ohraniti, in da se čim bolj omejijo učinki regionalne 

pomoči na trgovino in konkurenco. 

4. Cilj geografskega razvoja ločuje regionalno pomoč od drugih oblik pomoči, 

kot so pomoč za raziskave, razvoj in inovacije, zaposlovanje, usposabljanje, 

energetiko ali varstvo okolja, ki imajo druge cilje skupnega interesa v skladu 

s členom 107(3) Pogodbe. V nekaterih primerih se lahko za te druge oblike 

pomoči dovolijo večje intenzivnosti pomoči, če so odobrene podjetjem, 

ustanovljenim na območjih z omejenimi možnostmi, zaradi posebnih težav, s 

katerimi se ta soočajo na teh območjih2. 

5. Regionalna pomoč je lahko uspešen dejavnik samo, če se uporablja zmerno in 

sorazmerno ter je osredotočena na regije Unije z najbolj omejenimi 

možnostmi3. Zlasti dovoljene zgornje meje pomoči morajo odražati 

sorazmerno resnost težav, ki vplivajo na razvoj zadevnih regij. Poleg tega 

morajo prednosti pomoči glede razvoja manj razvitih regij presegati 

posledično izkrivljanje konkurence4. Pomembnost pozitivnih učinkov pomoči 

bo verjetno različna glede na uporabljeno odstopanje od člena 107(3) 

Pogodbe, zato je za regije z najbolj omejenimi možnostmi iz člena 107(3)(a) 

lahko sprejemljivo večje izkrivljanje konkurence kot za regije iz člena 

107(3)(c)5.  

6. Regionalna pomoč je lahko učinkovita tudi pri spodbujanju gospodarskega 

razvoja območij z omejenimi možnostmi, kadar se dodeli za spodbujanje 

                                                           
1  Območja, ki so do regionalne pomoči upravičena v skladu s členom 107(3)(a) Pogodbe in se običajno 

navajajo kot območja „a“, so ponavadi med območji, ki imajo v smislu gospodarskega razvoja v Uniji 

bolj omejene možnosti. Tudi območja, ki so upravičena v skladu s členom 107(3)(c) Pogodbe in se 

običajno navajajo kot območja „c“, imajo ponavadi omejene možnosti, vendar ne v tolikšni meri.  
2  Regionalna dodatna izplačila za pomoč, dodeljeno za take namene, zato ne štejejo kot regionalna 

pomoč. 
3  Vsaka država članica lahko opredeli ta območja na karti regionalne pomoči na podlagi pogojev iz 

oddelka 5. 
4  V zvezi s tem glej zadevo 730/79, Philip Morris [1980], ECLI:EU:C:1980:209, točka 17, in zadevo C-

169/95, Španija proti Komisiji [1997], ECLI:EU:C:1997:10, točka 20. 
5  V zvezi s tem glej zadevo T-380/94, AIUFFASS in AKT proti Komisiji [1996], ECLI:EU:T:1996:195, 

točka 54. 
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dodatnih naložb ali gospodarskih dejavnosti na teh območjih. V nekaterih 

zelo omejenih, natančno opredeljenih primerih so ovire teh območij pri 

privabljanju ali ohranjanju gospodarskih dejavnosti lahko tako hude ali trajne, 

da zgolj pomoč za naložbe morda ne zadostuje za omogočanje njihovega 

razvoja. Samo v takih primerih se regionalna pomoč za naložbe lahko dopolni 

z regionalno pomočjo za tekoče poslovanje, ki ni povezana z naložbami.  

7. Komisija je leta 2019 začela ocenjevanje okvira za regionalno pomoč v 

okviru preverjanja ustreznosti svežnja za posodobitev državne pomoči iz leta 

2012, da bi ocenila, ali smernice o regionalni pomoči še ustrezajo svojemu 

namenu. Predhodni rezultati so pokazali, da so pravila načeloma dobro 

delovala, vendar zahtevajo nekaj izboljšav, ki odražajo gospodarsko 

dogajanje. Poleg tega je treba upoštevati nove prednostne naloge politike, kot 

sta „evropski zeleni dogovor“6 in „Evropa, pripravljena na digitalno dobo“7, 

ki zahtevajo določene spremembe pravil.  

8. Kar zadeva gospodarske motnje, ki jih je povzročil izbruh COVID-19, je 

Komisija uvedla bolj usmerjene instrumente. Poleg tega bi lahko imel pretres, 

ki ga je povzročila pandemija, dolgotrajnejše učinke na nekatere regije. 

Trenutno je prezgodaj, da bi napovedali srednjeročne in dolgoročne posledice 

krize zaradi COVID-19 in regije, ki bodo še posebej prizadete. Komisija za 

reševanje težav držav članic, ki jih je kriza najbolj prizadela, načrtuje vmesni 

pregled kart regionalne pomoči v letu 2024, pri katerem bodo upoštevani 

statistični podatki za leta 2020 do 2022. 

2. PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV 

2.1. Področje uporabe regionalne pomoči 

9. Pogoji združljivosti iz teh smernic se uporabljajo za sheme regionalne pomoči 

in individualno pomoč, ki jih je treba priglasiti.  

10. Regionalna pomoč za jeklarski sektor8 ne velja za združljivo z notranjim 

trgom. 

11. Regionalna pomoč za proizvodnjo lignita in premoga ne velja za združljivo z 

notranjim trgom, saj naložbe v tem sektorju niso v skladu s cilji evropskega 

zelenega dogovora.  

12. Komisija bo načela iz teh smernic uporabljala za regionalno pomoč v vseh 

sektorjih gospodarskih dejavnosti, razen v sektorjih, za katere veljajo posebna 

pravila za državno pomoč, ki so trenutno ribištvo in ribogojstvo9 ter 

kmetijski10, prevozni11, širokopasovni12 in energetski13 sektor.   

                                                           
6  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij z dne 11. decembra 2019 (COM(2019) 640 final). 
7  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/shaping-europes-digital-future-commission-presents-

strategies-data-and-artificial-intelligence 
8 Kakor je opredeljen v Prilogi IV. 
9 Kot ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 

skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) 
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13. Komisija bo načela iz teh smernic uporabljala pri predelavi in trženju 

kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode. Te smernice se uporabljajo 

za ukrepe pomoči v podporo dejavnostim, ki ne spadajo v področje uporabe 

člena 42 Pogodbe, vendar jih zajema uredba o razvoju podeželja14 in so 

sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP), ali ukrepe pomoči, odobrene kot dodatno državno financiranje za 

take sofinancirane ukrepe, razen če sektorska pravila določajo drugače. 

14. Regionalne omejitve za ohranjanje gospodarskih dejavnosti ali vlaganje vanje 

na manj razvitih območjih pogosto manj prizadenejo velika podjetja kot mala 

in srednja podjetja (MSP). Prvič, velika podjetja lažje dobijo kapital in 

posojila na svetovnih trgih in jih manj ovira bolj omejena ponudba finančnih 

storitev v določeni regiji z omejenimi možnostmi. Drugič, naložbe velikih 

podjetij lahko ustvarijo ekonomije obsega, ki zmanjšujejo začetne stroške, 

vezane na posamezno lokacijo, in v mnogih pogledih niso vezane na regijo, v 

kateri se izvede naložba. Tretjič, velika podjetja, ki izvajajo obsežne naložbe, 

imajo v odnosu do javnih organov običajno precejšnjo pogajalsko moč, kar 

lahko povzroči dodelitev pomoči, ne da bi ta bila potrebna ali ustrezno 

utemeljena. Poleg tega so velika podjetja bolj verjetno pomembni akterji na 

zadevnem trgu, zato lahko naložba, za katero se dodeli pomoč, izkrivlja 

konkurenco in trgovino na notranjem trgu. 

15. Ker je za regionalno pomoč velikim podjetjem pri njihovih naložbah malo 

verjetno, da bo imela spodbujevalen učinek, ta v skladu s členom 107(3)(c) 

Pogodbe ne more veljati za združljivo z notranjim trgom, razen če se pomoč 

odobri za začetne naložbe, ki ustvarijo nove gospodarske dejavnosti v teh 

območjih15.  

16. Regionalna pomoč, namenjena zmanjševanju tekočih izdatkov podjetja, 

predstavlja pomoč za tekoče poslovanje. Pomoč za tekoče poslovanje se 

                                                                                                                                                                                     
št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 

28.12.2013, str. 1). 
10 Za državno pomoč za primarno proizvodnjo, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k 

Pogodbi in za gozdarstvo veljajo pravila, določena v smernicah za državno pomoč v kmetijskem 

sektorju.  
11 Prevoz pomeni prevoz potnikov v letalskem prometu, pomorskem prometu, cestnem prometu, 

železniškem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh ali storitve tovornega prometa za najem ali 

proti plačilu. Prometna infrastruktura, kot so letališča (Smernice o državni pomoči letališčem in 

letalskim prevoznikom  

(UL C 99, 4.4.2014, str. 3)), je prav tako izključena iz teh smernic.  
12  Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo 

širokopasovnih omrežij (UL C 25, 26.1.2013, str. 1). 
13 Komisija bo ocenila združljivost državne pomoči sektorju energetike na osnovi prihodnjih smernic za 

pomoč na področju energetike in varstva okolja, ki bodo spremenile trenutne smernice za državno 

pomoč na področju varstva okolja, pri čemer se bodo upoštevale konkretne omejitve območij, ki 

prejemajo pomoč. Utemeljitev ciljev skupnega interesa za jedrski sektor je zajeta v Pogodbi Euratom, 

za oceno državne pomoči pa se uporablja člen 107 PDEU.  
14  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za 

razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013). 
15 Glej odstavek 19(k).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:099:FULL&from=SLhttp.com
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:099:FULL&from=SLhttp.com
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lahko šteje za združljivo, če je njen namen zmanjšati določene posebne 

težave, s katerimi se MSP soočajo na območjih s posebej omejenimi 

možnostmi, ki spadajo v področje uporabe člena 107(3)(a) Pogodbe, 

nadomestiti dodatne stroške gospodarske dejavnosti v najbolj oddaljenih 

regijah ali preprečiti ali zmanjšati upad števila prebivalcev na zelo redko 

poseljenih območjih.  

17. Pomoč za tekoče poslovanje, dodeljena podjetjem, katerih glavna dejavnost 

spada v področje K „Finančne in zavarovalniške dejavnosti“ statistične 

klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 216, ali podjetjem, ki 

izvajajo dejavnosti znotraj skupine in katerih glavna dejavnost spada v 

razreda 70.10 „Dejavnost uprav podjetij“ ali 70.22 „Drugo podjetniško in 

poslovno svetovanje“ NACE Rev. 2, ne bo veljala za združljivo z notranjim 

trgom.  

18. Regionalne pomoči prav tako ni mogoče dodeliti podjetjem v težavah, kot so 

za potrebe teh smernic opredeljena v smernicah Skupnosti o državni pomoči 

za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah17, kot so bile spremenjene 

ali nadomeščene.  

19. Pri oceni regionalne pomoči, dodeljene podjetju, ki je predmet neporavnanega 

naloga za izterjavo, izdanega po preteklem sklepu Komisije, ki je pomoč 

razglasil za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, bo Komisija 

upoštevala znesek pomoči, ki ga je še treba izterjati18. 

2.2. Opredelitev pojmov 

20. V teh smernicah se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 

a) „območja ‚a‘“ pomenijo območja, določena v karti regionalne pomoči 

ob uporabi določb iz člena 107(3)(a) Pogodbe; „območja ‚c‘“ 

pomenijo območja, določena v karti regionalne pomoči ob uporabi 

določb iz člena 107(3)(c) Pogodbe; 

b) „ad hoc pomoč“ pomeni pomoč, ki ni dodeljena na podlagi sheme 

pomoči; 

c) „prilagojeni znesek pomoči“ pomeni najvišji dovoljeni znesek pomoči 

za velik naložbeni projekt, ki se izračuna po naslednji enačbi:  

 prilagojeni znesek pomoči = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), 

                                                           
16 Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi 

statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) 

št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, 

str. 1).  
17 Sporočilo Komisije – Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 

težavah (UL C 244, 1.10.2004, str. 2). Kot je obrazloženo v odstavku 20 navedenih smernic, se glede na 

to, da je ogrožen obstoj podjetja v težavah, to podjetje toliko časa ne more šteti k ustreznim 

instrumentom za pospeševanje drugih ciljev javne politike, dokler ni zagotovljena njegova sposobnost 

preživetja.  
18 V zvezi s tem glej združeni zadevi T-244/93 in T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti 

Komisiji Evropskih skupnosti [1995], Recueil, str. II-02265.  
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 pri čemer: je R največja dovoljena intenzivnost pomoči na 

zadevnem območju, razen povečane intenzivnosti pomoči za MSP, 

B so upravičeni stroški med 50 milijoni EUR in 100 milijoni EUR, 

C pa upravičeni stroški nad 100 milijoni EUR; 

d) „intenzivnost pomoči“ pomeni bruto ekvivalent nepovratnih sredstev, 

izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali 

drugih dajatev; 

e) „datum dodelitve pomoči“ pomeni datum, ko se zakonska pravica do 

prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega 

nacionalnega pravnega režima; 

f) „EU27“ pomeni vse države članice (od leta 2020); 

g) „načrt ocenjevanja“ pomeni dokument, ki zajema eno ali več shem 

pomoči in vsebuje vsaj naslednje minimalne elemente: cilje, ki se 

ocenjujejo, vprašanja pri ocenjevanju, kazalnike rezultatov, 

predvideno metodologijo za izvedbo ocene, zahteve za zbiranje 

podatkov, predlagani časovni okvir ocene, vključno z datumom 

predložitve vmesnega in končnega ocenjevalnega poročila, opis 

neodvisnega organa, ki izvaja ocenjevanje, ali meril, ki se bodo 

uporabila za njegovo izbiro, ter načine za zagotavljanje obveščanja 

javnosti o ocenjevanju; 

h) „bruto ekvivalent nepovratnih sredstev“ pomeni diskontirani znesek 

pomoči, če bi bil izplačan v obliki nepovratnih sredstev upravičencu, 

pred vsakim odbitkom davkov ali drugih dajatev, kot se izračuna v 

času dodelitve pomoči ali ob priglasitvi pomoči Komisiji, odvisno od 

tega, kaj nastopi prej, na podlagi referenčne mere, ki se uporablja na ta 

datum; 

i)  „individualna pomoč“ pomeni ad hoc pomoč ali pomoč, ki je 

dodeljena posameznim upravičencem na podlagi sheme pomoči; 

j) „začetna naložba“ pomeni:  

a) naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezano z:  

– ustanovitvijo nove poslovne enote, 

– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,  

– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na izdelke ali storitve, 

ki jih ta prej ni proizvajala, ali  

– bistveno spremembo splošnega proizvodnega procesa v obstoječi 

poslovni enoti; ali 

b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki je zaprta ali bi 

bila zaprta, če ne bi bila kupljena, s strani vlagatelja, ki ni povezan 

s prodajalcem. Sama pridobitev delnic podjetja se ne šteje za 

začetno naložbo; 

k) „začetna naložba za potrebe nove gospodarske dejavnosti“ pomeni: 

a) naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezano z:  
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– ustanovitvijo nove poslovne enote ali 

– diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova 

dejavnost ni enaka ali podobna dejavnosti, ki se je prej izvajala v 

poslovni enoti; ali  

b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki se je zaprla ali 

bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, s strani vlagatelja, ki ni povezan 

s prodajalcem, pod pogojem, da nova dejavnost, ki se bo izvajala z 

uporabo pridobljenih sredstev, ni enaka ali podobna dejavnosti, ki 

se je izvajala v poslovni enoti pred pridobitvijo; 

l) „neopredmetena sredstva“ pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali 

finančne oblike, kot so patentne pravice, licence, strokovno znanje ali 

druga intelektualna lastnina; 

m) „ustvarjanje delovnih mest“ pomeni neto povečanje števila zaposlenih 

v zadevni poslovni enoti v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 

mesecev, po odštetju vsakega delovnega mesta, izgubljenega v 

navedenem obdobju, od dejanskega števila delovnih mest, ustvarjenih 

v istem obdobju, izraženo v številu delovnih enot na leto;  

n) „velik naložbeni projekt“ pomeni začetno naložbo z upravičenimi 

stroški, ki presegajo 50 milijonov EUR;  

o) „največja intenzivnost pomoči“ pomeni intenzivnost pomoči, 

navedeno na kartah regionalne pomoči, kot je določeno v pododdelku 

7.4. Največja intenzivnost pomoči vključuje povečano intenzivnosti 

pomoči za MSP;  

p)  „število zaposlenih“ pomeni število delovnih enot na leto, to je 

število delavcev, zaposlenih v enem letu za poln delovni čas, pri 

čemer se zaposleni s skrajšanim delovnim časom ali sezonski delavci 

štejejo kot del delovnih enot na leto; 

q) „najbolj oddaljene regije“ pomenijo regije iz člena 349 Pogodbe19; 

r) „pomoč za tekoče poslovanje“ pomeni pomoč, namenjeno 

zmanjševanju tekočih izdatkov podjetja. To vključuje kategorije 

stroškov, kot so stroški za osebje, materiale, najete storitve, 

komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine in administracijo, ne 

zajema pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti 

vključeni v upravičene stroške ob dodelitvi regionalne pomoči za 

naložbe; 

s) „karta regionalne pomoči“ pomeni seznam območij, ki jih določi 

država članica v skladu s pogoji, določenimi v teh smernicah, in jih 

odobri Komisija; 

t) „premestitev“ pomeni prenos enake ali podobne dejavnosti ali njenega 

dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma EGP (začetna 

                                                           
19 Trenutno so to: Gvadelup, Francoska Gvajana, Martinik, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Azori, 

Madeira in Kanarski otoki (UL C 202, 7.6.2016, str. 195). Saint-Martin ni zajet v NUTS 2021. 
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poslovna enota) v poslovno enoto v drugi pogodbenici Sporazuma 

EGP, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, ki 

prejme pomoč). Do prenosa pride, če izdelek ali storitev v začetni 

poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno služi 

istemu namenu in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri 

tem pa pride tudi do izgube delovnih mest pri enaki ali podobni 

dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v EGP;  

u) „enaka ali podobna dejavnost“ pomeni dejavnost, ki spada v enak 

razred (štirimestna numerična koda) statistične klasifikacije 

gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 2; 

v) „sektorska shema pomoči“ pomeni shemo, ki zajema dejavnosti v 

obsegu manj kot pet razredov (štirimestna številčna koda) statistične 

klasifikacije NACE Rev. 2;   

w) „enoten naložbeni projekt“ pomeni vsako začetno naložbo, ki jo začne 

isti upravičenec (na ravni skupine) v obdobju treh let od datuma 

začetka del v okviru druge naložbe, ki je prejela pomoč, v isti regiji 

NUTS 3;  

x) „MSP“ pomeni podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 

priporočilu Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 

srednjih podjetij20; 

y) „začetek del“ pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru naložbe 

bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako 

drugo zavezo, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati, če 

slednja nastopi pred začetkom omenjenih gradbenih del. Nakup 

zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in 

opravljanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek 

del. Pri prevzemih „začetek del“ pomeni trenutek, ko se pridobijo 

sredstva, ki so neposredno povezana s prevzeto poslovno enoto;  

z) „redko poseljena območja“ pomeni območja, ki jih je kot taka določila 

zadevna država članica v skladu z odstavkom 169;  

aa) „opredmetena sredstva“ pomeni sredstva, kot so zemljišča, stavbe ter 

obrati, stroji in oprema; 

bb) „zelo redko poseljena območja“ pomeni regije NUTS 2 z manj kot 

8 prebivalci na km2 (na podlagi podatkov Eurostata o gostoti 

prebivalstva za leto 2018) ali dele takih regij NUTS 2, ki jih je 

določila zadevna država članica v skladu z odstavkom 169; 

cc) „stroški plač“ pomeni celoten znesek, ki ga mora prejemnik pomoči 

dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo in vključuje bruto 

plačo pred obdavčitvijo, obvezne prispevke, kot so prispevki za 

socialno varnost, ter stroške otroškega in starševskega varstva v 

določenem obdobju. 

                                                           
20 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij 

(UL L 124, 20.5.2003, str. 36). 
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3. REGIONALNA POMOČ, KI JO JE TREBA PRIGLASITI 

21. Načeloma morajo države članice priglasiti regionalno pomoč v skladu s 

členom 108(3)21 Pogodbe, z izjemo ukrepov, ki izpolnjujejo pogoje iz uredbe 

o skupinskih izjemah, ki jo je sprejela Komisija v skladu s členom 1 Uredbe 

Sveta (EU) 2015/158822. 

22. Komisija bo te smernice uporabljala za sheme regionalne pomoči in 

individualno regionalno pomoč, ki jih je treba priglasiti. 

23. Za individualno pomoč, odobreno v okviru priglašene sheme, še naprej velja 

obveznost priglasitve v skladu s členom 108(3) Pogodbe, če pomoč iz vseh 

virov presega prag za priglasitev, kot je določen v nadaljevanju:  

Najvišja intenzivnost 

pomoči23 

Prag za priglasitev 

10 % 7,5 milijona EUR 

15 % 11,25 milijona EUR 

20 % 15 milijonov EUR 

25 % 18,75 milijona EUR 

30 % 22,5 milijona EUR 

35 % 26,25 milijona EUR 

40 % 30 milijonov EUR 

50 % 37,5 milijona EUR 

60 % 45 milijonov EUR 

>=70 % 52,5 milijona EUR 

 

24. Za individualno pomoč, odobreno v okviru priglašene sheme, prav tako še 

naprej velja obveznost priglasitve v skladu s členom 108(3) Pogodbe, razen 

če upravičenec potrdi, da ni izvedel premestitve v poslovno enoto, v kateri naj 

bi se izvajala začetna naložba, za katero se zaprosi pomoč, v dveh letih pred 

zahtevkom za pomoč in poda zavezo, da tega ne bo storil do dveh let po 

zaključku začetne naložbe, za katero se zaprosi pomoč. 

                                                           
21  Komisija namerava iz obveznosti priglasitve izvzeti ad hoc pomoč za infrastrukturo, ki izpolnjuje 

merila združljivosti iz uredbe o splošnih skupinskih izjemah kljub temu, da se ta ne dodeli v okviru 

sheme. 
22 Uredba Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (UL L 248, 24.9.2015, str. 1). 
23  To vključuje povečane intenzivnosti pomoči za MSP.  
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4. UPRAVIČENI STROŠKI 

4.1. Pomoč za naložbe 

25. Upravičeni stroški so naslednji:  

a) stroški naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva ali 

a) ocenjeni stroški plač, ki so posledica ustvarjanja delovnih mest zaradi 

začetne naložbe, izračunani za obdobje dveh let, ali 

b) kombinacija dela stroškov iz točk (a) in (b), ki ne presega zneska iz (a) 

ali (b), pri čemer se upošteva višja vrednost.  

26. Kadar se upravičeni stroški določijo na podlagi stroškov naložbe v 

opredmetena in neopredmetena sredstva, so upravičeni samo stroški sredstev, 

ki so del začetne naložbe v poslovno enoto upravičenca do pomoči na ciljnem 

območju, ki prejema pomoč.  

27. Z odstopanjem od pogoja iz odstavka 26 se lahko stroški za orodja prodajalca, 

ki se nahajajo v poslovnih enotah dobaviteljev, vključijo v upravičene stroške 

začetne naložbe, ki prejme pomoč, če ostanejo v lastništvu in v bilanci stanja 

upravičenca do pomoči ter se uporabljajo izključno za proizvodnjo vmesnih 

proizvodov, potrebnih za proizvodni proces, ki izhaja iz podprte začetne 

naložbe. Poleg tega mora biti poslovna enota dobavitelja v regiji, ki prejema 

pomoč, intenzivnost pomoči, ki se uporablja za stroške za orodja prodajalca, 

pa ne sme presegati intenzivnosti pomoči, ki velja za regijo, v kateri je bila 

izvedena začetna naložba oziroma v kateri je poslovna enota dobavitelja, ki 

uporablja orodja prodajalca, pri čemer se upošteva nižja vrednost.  

4.1.1. Upravičeni stroški, izračunani na podlagi stroškov naložb  

28. Pridobljena sredstva morajo biti nova, razen v primeru MSP ali pridobitve 

poslovne enote24.  

29. Za MSP se do 50 % stroškov pripravljalnih študij ali stroškov svetovanja, 

povezanih z naložbo, prav tako lahko šteje za upravičene.  

30. Pri pomoči, dodeljeni za bistveno spremembo v proizvodnem procesu, morajo 

upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih z 

dejavnostjo, ki naj bi se modernizirala, v zadnjih treh poslovnih letih.  

31. Pri pomoči, dodeljeni za diverzifikacijo obstoječe poslovne enote, morajo 

upravičeni stroški za vsaj 200 % presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki 

se ponovno uporabijo, kot je bila evidentirana v poslovnem letu pred 

začetkom del.  

32. Stroški, povezani z zakupom opredmetenih sredstev, se lahko upoštevajo pod 

naslednjimi pogoji:  

c) pri zemljiščih in stavbah se mora za velika podjetja zakup nadaljevati 

vsaj pet let po pričakovanem datumu zaključka naložbe, za MSP pa tri 

leta; 

                                                           
24 Opredeljeno v odstavku 20(j) in (k).  
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d) pri obratih ali strojih mora biti zakup opravljen v obliki finančnega 

najema in vsebovati obveznost upravičenca do pomoči, da po izteku 

obdobja najema odkupi sredstvo. 

33. V primeru prevzema poslovne enote se upoštevajo samo stroški nakupa 

sredstev od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem. Transakcija mora 

potekati po tržnih pogojih. Če je pomoč za pridobitev sredstev že bila 

odobrena pred njihovim nakupom, bi bilo treba nabavno vrednost teh sredstev 

odšteti od upravičenih stroškov, povezanih s prevzemom poslovne enote. Če 

prevzem poslovne enote spremlja dodatna naložba, ki je upravičena do 

regionalne pomoči, bi bilo treba upravičene stroške te druge naložbe prišteti 

stroškom nakupa sredstev poslovne enote.  

34. Za velika podjetja so stroški neopredmetenih sredstev upravičeni le do mejne 

vrednosti v višini 50 % celotnih upravičenih naložbenih stroškov za začetno 

naložbo. Pri MSP se lahko upoštevajo vsi stroški, povezani z 

neopredmetenimi sredstvi.  

35. Neopredmetena sredstva, ki so upravičena za izračun stroškov naložb, morajo 

ostati povezana z zadevnim območjem, ki prejema pomoč, in se ne smejo 

prenesti v druge regije. V ta namen morajo neopredmetena sredstva 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

a) uporabljati se morajo izključno v poslovni enoti, ki prejema pomoč; 

b) biti morajo taka, da se lahko amortizirajo; 

c) odkupiti jih je treba pod tržnimi pogoji od tretje osebe, ki ni povezana s 

kupcem; 

d) vključiti jih je treba v sredstva podjetja, ki prejme pomoč, in morajo s 

projektom, za katerega je dodeljena pomoč, ostati povezana najmanj pet 

let (tri leta za MSP). 

4.1.2. Upravičeni stroški, izračunani na podlagi stroškov plač 

36. Regionalna pomoč se lahko izračuna tudi na podlagi ocenjenih stroškov plač, 

ki so posledica ustvarjanja delovnih mest zaradi začetne naložbe. Pomoč 

lahko nadomesti samo stroške plač novozaposlenih delavcev, izračunane za 

obdobje dveh let, posledična intenzivnost pa ne sme presegati intenzivnosti 

pomoči, ki se uporablja na zadevnem območju.  

37. Kadar so upravičeni stroški izračunani glede na ocenjene stroške plač, kot je 

navedeno v odstavku 36, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

a) zaradi naložbenega projekta se mora neto povečati število zaposlenih v 

zadevni poslovni enoti v primerjavi s povprečjem iz prejšnjih 12 

mesecev. To pomeni, da se mora vsaka izguba zaposlitve odšteti od 

dozdevnega števila delovnih mest, ustvarjenih v navedenem obdobju;  

b) vsa delovna mesta morajo biti zasedena v enem letu po zaključku del;  

c) vsako delovno mesto, ustvarjeno z naložbo, se mora obdržati na 

zadevnem območju za obdobje najmanj pet let od datuma, ko je bilo 

prvič zasedeno, oziroma najmanj tri leta v primeru MSP. 
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4.2. Pomoč za tekoče poslovanje 

38. V primeru shem pomoči za tekoče poslovanje morajo biti upravičeni stroški 

določeni vnaprej in jih mora biti v celoti mogoče pripisati težavam, ki naj bi 

jih pomoč odpravljala, kar dokaže država članica. 

39. Sheme pomoči za tekoče poslovanje v najbolj oddaljenih regijah lahko 

nadomestijo dodatne stroške poslovanja, ki nastanejo v navedenih regijah kot 

neposredna posledica ene ali več stalnih omejitev iz člena 349 Pogodbe. Te 

dodatne stroške je treba količinsko opredeliti glede na raven stroškov, ki jih 

imajo podobna podjetja, ustanovljena v drugih regijah zadevne države 

članice.  

5. OCENA ZDRUŽLJIVOSTI REGIONALNE POMOČI 

40. Za oceno, ali se ukrep pomoči lahko šteje za združljivega z notranjim trgom, 

Komisija na splošno analizira, ali pozitiven učinek pomoči pri doseganju cilja 

skupnega interesa presega morebitne negativne učinke na trgovino in 

konkurenco. Analiza temelji na „skupnih načelih ocenjevanja“25.  

41. Komisija bo zato štela, da je ukrep pomoči združljiv s Pogodbo le, če 

izpolnjuje vsa naslednja merila: 

a) prispevek k natančno opredeljenemu cilju skupnega interesa: ukrep 

državne pomoči mora biti usmerjen v cilj skupnega interesa v skladu s 

členom 107(3) Pogodbe; (oddelek Error! Reference source not 

found.) 

b) potreba po posredovanju države: ukrep državne pomoči mora biti 

usmerjen v primere, ko taka pomoč lahko zagotovi pomembne 

izboljšave, ki jih trg sam ne more doseči, na primer z odpravljanjem 

tržne pomanjkljivosti ali obravnavanjem pomisleka glede enakosti ali 

kohezije; (oddelek 5.2) 

c) ustreznost ukrepa pomoči: predlagani ukrep pomoči mora biti ustrezen 

instrument politike za obravnavo cilja skupnega interesa; (oddelek 

5.3) 

d) spodbujevalni učinek: pomoč mora spremeniti ravnanje zadevnih 

podjetij tako, da se ta začnejo ukvarjati z dodatno dejavnostjo, ki je ne 

bi opravljala brez pomoči ali bi jo opravljala v omejenem obsegu ali 

kako drugače oziroma na drugi lokaciji; (oddelek 5.4) 

e) sorazmernost pomoči (pomoč, omejena na najmanjšo potrebno): 

pomoč mora biti omejena na najmanjšo potrebno pomoč, ki lahko 

zagotovi dodatno naložbo ali dejavnosti na zadevnem območju; 

(oddelek 5.5) 

                                                           
25  Ta so bila opredeljena in operacionalizirana za namene regionalne pomoči po sporočilu Komisije o 

posodobitvi področja državnih pomoči z dne 8. maja 2012, v katerem se je pozvalo k določitvi in 

opredelitvi skupnih načel, ki bi se uporabljala za oceno združljivosti vseh ukrepov pomoči. Pozneje je 

bilo potrjeno, da ustrezajo svojemu namenu, in sicer v okviru preverjanja primernosti v letu 2020.  
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f) izogibanje neprimernim negativnim učinkom na konkurenco in 

trgovino med državami članicami: negativne učinke pomoči je treba 

zadostno omejiti, da je skupni učinek ukrepa pozitiven; (oddelek 5.6) 

g) preglednost pomoči: države članice, Komisija, gospodarski subjekti in 

javnost morajo imeti preprost dostop do vseh zadevnih aktov in 

relevantnih informacij o pomoči, ki se dodeli v skladu z njimi. 

(oddelek 5.7) 

42. Za skupni učinek določenih kategorij shem se lahko dodatno zahteva 

naknadno ocenjevanje, kot je opisano v oddelku 6 teh smernic. V teh primerih 

lahko Komisija omeji trajanje shem (običajno na štiri leta ali manj) z 

možnostjo naknadne ponovne priglasitve njihovega podaljšanja.  

43. Pomoč se ne more šteti za združljivo s skupnim trgom, če so ukrep državne 

pomoči ali z njim povezani pogoji (vključno z metodo njegovega 

financiranja, kadar je ta metoda sestavni del ukrepa državne pomoči) 

neločljivo povezani s kršitvijo prava Unije26.  

44. Ocena posameznih ukrepov pomoči poteka v treh korakih, in sicer na podlagi 

skupnih načel ocenjevanja:  

1. Komisija najprej preveri, ali so izpolnjene minimalne zahteve glede 

primernosti, spodbujevalnega učinka in verodostojnosti hipotetičnega 

scenarija27, sorazmernosti pomoči, njenega prispevka k regionalnemu 

razvoju in zahtev glede preglednosti (glej oddelke Error! Reference 

source not found.–5.5 in 5.7);  

2. če so minimalne zahteve izpolnjene28, se v drugem koraku preveri, ali 

pomoč ne povzroča očitnih negativnih učinkov (črni seznam), ki bi 

prepovedovali dodelitev pomoči. To bi se na primer zgodilo, če bi pomoč 

ustvarila presežno zmogljivost v sektorju, ki je v absolutnem upadu, če bi 

pritegnila naložbo, ki bi brez pomoči šla v drugo regijo s podobnim ali 

slabšim socialno-ekonomskim položajem, ali če bi to povzročilo 

premestitev dejavnosti iz drugega dela EGP (glej oddelek 5.6.2); 

3. v tretjem koraku se pri projektih pomoči, ki niso uvrščeni na črni seznam 

in izpolnjujejo minimalne zahteve, izvede izravnava, da se zagotovi, da 

prispevek k regionalnemu razvoju prevlada nad negativnimi učinki na 

trgovino in konkurenco (glej oddelka 5.6.1 in 5.6.4).  

45. Pri ocenjevanju združljivosti katere koli individualne pomoči z notranjim 

trgom bo Komisija upoštevala vse postopke v zvezi s kršitvami člena 101 ali 

102 Pogodbe, ki se lahko nanašajo na upravičenca do pomoči in so lahko 

pomembni pri njegovi oceni v skladu s členom 107(3) Pogodbe29. 

                                                           
26 Glej na primer zadevo C-156/98, Nemčija proti Komisiji [2000], ECLI:EU:C:2000:467, točka 78, in 

zadevo C-333/07, Régie Networks proti Rhone Alpes Bourgogne [2008], ECLI:EU:C:2008:764, točke 

94 do 116. 
27  Hipotetični scenarij ustreza scenariju, po katerem država članica ne bi zagotovila nobene pomoči. 
28  Glej zadevo C-654/17 P – Bayerische Motoren Werke proti Komisiji in Freistaat Sachsen, 

ECLI:EU:C:2019:634. 
29  Glej zadevo C-225/91, Matra proti Komisiji [1993], ECLI:EU:C:1993:239, točka 42.  



 

15 

 

5.1. Prispevek k skupnemu cilju 

46. Primarni cilj regionalne pomoči je zmanjšati razvojne razlike med različnimi 

regijami v Uniji. Prispeva h kohezijski politiki Unije, katere namen je 

krepitev ekonomske in socialne kohezije z zmanjševanjem razlik v stopnji 

razvoja med regijami. Regionalna pomoč lahko prispeva tudi k drugim ciljem 

Unije, kot sta digitalna strategija Unije in evropski zeleni dogovor. Evropski 

zeleni dogovor je nova strategija Unije za rast, katere cilj je preobraziti EU v 

pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri gospodarnim 

gospodarstvom, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo nobenih neto emisij 

toplogrednih plinov in v katerem bo rast ločena od rabe virov.  

47. Regionalna pomoč bi morala podpirati regije Unije z najbolj omejenimi 

možnostmi. Regionalna pomoč lahko prispeva tudi k doseganju ciljev 

evropskega zelenega dogovora z zagotavljanjem podpore za trajnostne 

naložbe in dejavnosti v teh regijah. Na ta način lahko regionalna pomoč prek 

svojega kohezijskega cilja prispeva k pravičnemu in vključujočemu zelenemu 

in digitalnemu prehodu. Regionalna pomoč kot taka in kot prispevek k 

trajnemu in trajnostnemu regionalnemu razvoju ne podpira dejavnosti, ki 

škodijo okolju, kot je navedeno v odstavkih 54 in 59 spodaj. 

5.1.1. Sheme pomoči za naložbe 

48. Sheme regionalne pomoči bi morale biti sestavni del regionalne razvojne 

strategije z jasno določenimi cilji, ki so skladni z zelenim in digitalnim 

prehodom na ravni EU, ter bi morale biti usklajene s temi cilji in prispevati k 

njihovemu doseganju.  

49. Države članice bi morale dokazati, da je ukrep skladen z razvojno strategijo 

zadevnega območja in prispeva k njej. V ta namen se države članice lahko 

zanašajo na ocene preteklih shem državne pomoči, na ocene učinka, ki so jih 

opravili organi za dodeljevanje pomoči, ali na mnenja strokovnjakov. Za 

zagotovitev, da shema pomoči prispeva k razvojni strategiji, mora ta 

vključevati sistem, ki organom, ki dodeljujejo pomoč, omogoči opredelitev 

prednostnih nalog in izbiro naložbenih projektov glede na cilje sheme (na 

primer na podlagi uradnega sistema točkovanja). 

50. Sheme regionalne pomoči se lahko vzpostavijo na območjih „a“ v podporo 

začetnim naložbam MSP ali velikih podjetij. Na območjih „c“ se lahko sheme 

vzpostavijo v podporo začetnim naložbam MSP in začetnim naložbam velikih 

podjetij za potrebe novih gospodarskih dejavnosti. 

51. Ob dodelitvi pomoči za individualne naložbene projekte na osnovi sheme 

mora organ, ki dodeli pomoč, potrditi, da bo izbrani projekt prispeval k cilju 

sheme in s tem k razvojni strategiji zadevnega območja. V ta namen bi se 

morale države članice zanašati na podatke, ki jih prosilec za pomoč zagotovi 

v obrazcu zahtevka za pomoč, v katerem morajo biti opisani pozitivni učinki 

naložbe na zadevno območje30.  

                                                           
30 Glej Prilogo V.  
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52. Za zagotovitev, da naložba resnično in trajno prispeva k razvoju območja, ki 

prejema pomoč, mora biti naložba na zadevnem območju ohranjena najmanj 

pet let (oziroma tri leta za MSP) po zaključku naložbe31.  

53. Za zagotovitev, da je naložba izvedljiva, mora država članica zagotoviti, da 

upravičenec zagotovi finančni prispevek v višini vsaj 25 %32 upravičenih 

stroškov, in sicer iz lastnih sredstev ali z zunanjim financiranjem, v obliki, ki 

ne zajema nobene javne podpore33.  

54. Da se prepreči, da bi ukrepi državne pomoči privedli do okoljske škode, 

morajo države članice zagotoviti tudi skladnost z okoljsko zakonodajo Unije, 

vključno zlasti s potrebo, da se opravi presoja vplivov na okolje, če to zahteva 

zakonodaja, in zagotoviti vsa ustrezna dovoljenja. 

5.1.2. Individualna pomoč za naložbe, ki jo je treba priglasiti 

55. Za dokazovanje regionalnega prispevka individualne pomoči za naložbe, ki jo 

je treba priglasiti, lahko države članice uporabijo različne kazalnike, kot so 

kazalniki, omenjeni v nadaljevanju, ki so lahko neposredni (na 

primer neposredno ustvarjena nova delovna mesta) in posredni (na primer 

inovacije na lokalni ravni, prispevek k zelenemu in digitalnemu prehodu):  

a) število delovnih mest, ki jih naložba neposredno ustvari, je pomemben 

kazalnik prispevka k regionalnemu razvoju. Upoštevati bi bilo treba 

tudi kakovost ustvarjenih delovnih mest in zahtevano stopnjo 

spretnosti; 

b) še več novih delovnih mest se lahko ustvari v okviru lokalne mreže 

(pod)dobaviteljev, kar omogoča boljšo vključitev naložb v zadevno 

regijo in zagotavlja širše učinke prelivanja. Zato bo treba upoštevati 

tudi število posredno ustvarjenih delovnih mest;  

c) upoštevati bi bilo treba prispevek projekta k prehodu na zeleno 

regionalno gospodarstvo. Naložbe, ki znatno prispevajo k digitalnemu 

prehodu ali prehodu na dejavnosti z nizkimi emisijami ogljika ali 

dejavnosti, ki ne vplivajo na podnebne spremembe ali so odporne 

nanje, ne da bi znatno škodovale okolju, in ki so v skladu z 

minimalnimi zaščitnimi ukrepi, se bodo upoštevale kot dejavnik, ki 

prispeva k regionalnemu razvoju;  

d) zavezanost upravičenca, da se vključi v razširjene dejavnosti 

usposabljanja za izboljšanje (splošnih in posebnih) spretnosti njegove 

                                                           
31 Obveznost, da se mora naložba na zadevnem območju ohraniti vsaj 5 let (3 leta za MSP), ne bi smela 

preprečiti nadomestitve obratov ali opreme, ki v tem obdobju zastarijo ali se pokvarijo, če se 

gospodarska dejavnost na zadevnem območju ohrani najmanj za navedeno najkrajše obdobje. Vendar se 

regionalna pomoč ne more dodeliti za nadomestitev obratov ali opreme. 
32 Zahteva po lastnem prispevku v višini 25 % iz odstavka 38 ne velja za pomoč za naložbe, ki se dodeli 

za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, kjer lahko največje intenzivnosti pomoči presežejo 75 % bruto 

ekvivalenta nepovratnih sredstev in za MSP dosežejo do 90 % v skladu z odstavkom 173. 
33 To na primer ne velja za subvencionirana posojila, javno posojilo za lastniški kapital ali javno udeležbo, 

ki ne ustreza načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu, državna jamstva, ki vsebujejo elemente pomoči, 

kot tudi javno pomoč, dodeljeno v okviru pravila de minimis. 
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delovne sile, se bo upoštevala kot dejavnik, ki prispeva k 

regionalnemu razvoju. Poudarek bo tudi na zagotavljanju 

pripravništev ali vajeništev, zlasti za mlade, ter na usposabljanju, ki 

izboljšuje znanje in zaposljivost delavcev zunaj podjetja. Splošno ali 

posebno usposabljanje, za katerega je bila odobrena pomoč za 

usposabljanje, se ne bo štelo kot pozitiven učinek regionalne pomoči, 

da se prepreči dvojno štetje; 

e) zunanje ekonomije obsega ali druge koristi z vidika regionalnega 

razvoja so lahko posledica bližine (učinek grozdov). Povezovanje 

podjetij iz iste gospodarske panoge posameznim obratom omogoča 

večjo specializacijo, kar povzroča večjo učinkovitost. Vendar je 

pomembnost tega kazalnika pri določanju prispevka k regionalnemu 

razvoju odvisna od stopnje razvoja grozda;  

f) naložbe vključujejo tehnično znanje in so lahko vir pomembnega 

prenosa tehnologije (prelivanje znanja). pri naložbah v okviru 

tehnološko intenzivnih panog je večja verjetnost, da bodo vključevale 

prenos tehnologije v regijo prejemnico. V zvezi s tem sta pomembna 

tudi stopnja in specifičnost razširjanja znanja; 

g) upošteva se lahko tudi prispevek projektov k sposobnosti regije, da 

prek inovacij na lokalni ravni ustvarja novo tehnologijo. V zvezi s tem 

se lahko kot pozitivno upošteva sodelovanje z lokalnimi 

visokošolskimi institucijami; 

h) trajanje naložbe in morebitne nadaljnje naložbe v prihodnosti so znak 

trajne vključenosti podjetja v zadevno regijo. 

56. Države članice se lahko sklicujejo na poslovni načrt upravičenca do pomoči, 

ki bi lahko zagotovil informacije o številu pričakovanih ustvarjenih delovnih 

mest, pričakovanih izplačanih plačah (povečanje finančnega premoženja 

gospodinjstev kot učinek prelivanja), obsegu nabave od lokalnih 

proizvajalcev ter prometu, ki bi ga ustvarila naložba in ki bi morda prek 

dodatnih davčnih prihodkov koristil območju.  

57. Za zagotovitev, da naložba resnično in trajno prispeva k razvoju območja, ki 

prejema pomoč, mora biti naložba na zadevnem območju ohranjena najmanj 

pet let (oziroma tri leta za MSP) po zaključku naložbe34.  

58. Za zagotovitev, da je naložba izvedljiva, mora država članica zagotoviti, da 

upravičenec zagotovi finančni prispevek v višini vsaj 25 %35 upravičenih 

                                                           
34 Obveznost, da se mora naložba na zadevnem območju ohraniti vsaj 5 let (3 leta za MSP), ne bi smela 

preprečiti nadomestitve obratov ali opreme, ki v tem obdobju zastarijo ali se pokvarijo, če se 

gospodarska dejavnost na zadevnem območju ohrani najmanj za navedeno najkrajše obdobje. Vendar se 

regionalna pomoč ne more dodeliti za nadomestitev obratov ali opreme. 
35 Zahteva po lastnem prispevku v višini 25 % iz odstavka 38 ne velja za pomoč za naložbe, ki se dodeli 

za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, kjer lahko največje intenzivnosti pomoči presežejo 75 % bruto 

ekvivalenta nepovratnih sredstev in za MSP dosežejo do 90 % v skladu z odstavkom 173. 
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stroškov, in sicer iz lastnih sredstev ali z zunanjim financiranjem, v obliki, ki 

ne zajema nobene javne podpore36.  

59. Da se prepreči, da bi ukrepi državne pomoči privedli do okoljske škode, 

morajo države članice zagotoviti tudi skladnost z okoljsko zakonodajo Unije, 

vključno zlasti s potrebo, da se opravi presoja vplivov na okolje, če to zahteva 

zakonodaja, in zagotoviti vsa ustrezna dovoljenja. 

60. Za ad hoc37 pomoč mora država članica poleg zahtev iz odstavkov 51 do 54 

dokazati, da je projekt usklajen z razvojno strategijo zadevnega območja in 

prispeva k njej. 

5.1.3. Sheme pomoči za tekoče poslovanje 

61. Sheme pomoči za tekoče poslovanje bodo spodbujale razvoj območij z 

omejenimi možnostmi samo, če se izzivi, s katerimi se soočajo ta območja, 

jasno opredelijo vnaprej. Te ovire pri privabljanju in ohranjanju gospodarske 

dejavnosti so lahko tako resne ali trajne, da sama pomoč za naložbe ne 

zadošča za razvoj teh območij. 

62. Kar zadeva pomoč za zmanjšanje nekaterih posebnih težav, s katerimi se 

soočajo MSP na območjih „a“, morajo zadevne države članice dokazati obstoj 

in obseg teh posebnih težav ter da je potrebna shema pomoči za tekoče 

poslovanje, ker se teh posebnih težav ne da premagati s pomočjo za naložbe.  

63. Kar zadeva pomoč za tekoče poslovanje za kritje nekaterih dodatnih stroškov 

v najbolj oddaljenih regijah, so trajne omejitve, ki močno otežujejo razvoj 

najbolj oddaljenih regij, opisane v členu 349 Pogodbe in vključujejo 

oddaljenost, otoško lego, majhnost, težavno topografijo in podnebje ter 

ekonomsko odvisnost od maloštevilnih proizvodov. Vendar mora zadevna 

država članica opredeliti posebne dodatne stroške, povezane s temi trajnimi 

omejitvami, ki naj bi se krili s shemo pomoči za tekoče poslovanje.  

64. Kar zadeva pomoč za tekoče poslovanje za preprečevanje ali zmanjšanje 

upada števila prebivalstva na zelo redko poseljenih območjih, mora zadevna 

država članica dokazati, da ob odsotnosti pomoči za tekoče poslovanje 

obstaja tveganje upada števila prebivalstva na zadevnem območju.  

5.2. Potreba po posredovanju države  

65. Da bi se ocenilo, ali je državna pomoč potrebna, da bi se dosegel cilj 

skupnega interesa, je najprej treba opredeliti težavo, ki zahteva obravnavo. 

Državna pomoč mora biti usmerjena v primere, ko pomoč lahko prinese 

pomembne izboljšave, ki jih trg sam ne more doseči. To še zlasti velja, kadar 

so na voljo omejena javna sredstva.  

66. Ukrepi državne pomoči lahko pod nekaterimi pogoji dejansko odpravijo tržne 

pomanjkljivosti ter tako prispevajo k učinkovitemu delovanju trgov in 

                                                           
36 To na primer ne velja za subvencionirana posojila, javno posojilo za lastniški kapital ali javno udeležbo, 

ki ne ustreza načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu, državna jamstva, ki vsebujejo elemente pomoči, 

kot tudi javno pomoč, dodeljeno v okviru pravila de minimis. 
37 Za ad hoc pomoč veljajo enake zahteve kot za individualno pomoč, ki se dodeli na podlagi sheme, 

razen če je navedeno drugače.  
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izboljšanju konkurenčnosti. Poleg tega se lahko državna pomoč v primerih, 

ko trgi zagotavljajo učinkovite rezultate, vendar se ti štejejo za nezadostne z 

vidika enakosti ali kohezije, uporabi za zagotovitev bolj zaželenih, pravičnih 

tržnih rezultatov.  

67. Kar zadeva pomoč, dodeljeno za razvoj območij, vključenih v karto 

regionalne pomoči v skladu s pravili iz oddelka 5 teh smernic, Komisija meni, 

da trg brez posredovanja države ne izpolnjuje pričakovanih ciljev kohezije iz 

Pogodbe. Zato bi se morala pomoč, dodeljena na teh območjih, šteti za 

združljivo z notranjim trgom v skladu s členom 107(3)(a) in (c) Pogodbe. 

5.3. Ustreznost regionalne pomoči 

68. Priglašeni ukrep pomoči mora biti ustrezen instrument politike, ki obravnava 

zadevni cilj politike. Ukrep pomoči se ne šteje za združljivega, če je enak 

pozitiven prispevek k regionalnemu razvoju mogoče doseči z drugimi, manj 

izkrivljajočimi instrumenti politik ali drugimi, manj izkrivljajočimi vrstami 

instrumentov pomoči.  

5.3.1. Ustreznost v primerjavi z drugimi instrumenti politike 

5.3.1.1. Sheme pomoči za naložbe 

69. Regionalna pomoč za naložbe ni edini instrument politike, ki je na voljo 

državam članicam za podpiranje naložb in ustvarjanje delovnih mest v regijah 

z omejenimi možnostmi. Države članice lahko uporabijo druge ukrepe, kot so 

razvoj infrastrukture, izboljšanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja ali 

izboljšave poslovnega okolja.  

70. Države članice morajo ob uvedbi sheme pomoči za naložbe navesti, zakaj je 

regionalna pomoč ustrezen instrument za doseganje skupnega cilja enakosti 

ali kohezije. 

71. Če se država članica odloči vzpostaviti sektorsko shemo pomoči, mora 

dokazati prednosti takšnega instrumenta v primerjavi z večsektorsko shemo 

pomoči ali drugimi možnostmi politike.  

72. Komisija bo zlasti upoštevala vse morebitne ocene učinkov predlagane sheme 

pomoči, ki jih morda da na razpolago država članica. Prav tako se lahko 

upoštevajo rezultati naknadnih ocen, opisanih v oddelku 4, da se oceni 

ustreznost predlagane sheme.  

5.3.1.2. Individualna pomoč za naložbe, ki jo je treba priglasiti  

73. Država članica mora dokazati, da taka pomoč bolje pripomore k razvoju 

zadevnega območja kot pomoč v okviru sheme ali ukrepi druge vrste.  

5.3.1.3. Sheme pomoči za tekoče poslovanje 

74. Država članica mora dokazati, da je pomoč ustrezna za dosego cilja sheme 

glede na težave, ki naj bi jih odpravljala. Kot dokaz o ustreznosti pomoči 

lahko država članica vnaprej izračuna znesek pomoči kot fiksen znesek za 

kritje pričakovanih dodatnih stroškov v določenem obdobju, da spodbudi 
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podjetja, da omejijo stroške in sčasoma razvijejo poslovanje na bolj učinkovit 

način38. 

5.3.2. Ustreznost v primerjavi z različnimi instrumenti pomoči 

75. Regionalna pomoč se lahko dodeli v različnih oblikah. Vendar bi morale 

države članice zagotoviti, da se pomoč dodeli v obliki, ki bo verjetno 

povzročila najmanjše izkrivljanje trgovine in konkurence. Če je pomoč 

dodeljena v oblikah, ki zagotavljajo neposredno denarno korist (na 

primer neposredna nepovratna sredstva, davčne oprostitve ali znižanja 

davkov, prispevki za socialno varnost ali drugi obvezni prispevki ali dobava 

zemljišča, blaga ali storitev po ugodnih cenah itd.), mora država članica 

utemeljiti, zakaj niso primerne druge, potencialno manj izkrivljajoče oblike 

pomoči, kot so vračljiva predplačila ali oblike pomoči, ki temeljijo na 

dolžniških ali kapitalskih instrumentih (na primer posojila z nizko obrestno 

mero ali popust na obresti, državna jamstva, nakup lastniških deležev ali 

drugačen način zagotavljanja kapitala pod ugodnimi pogoji). 

76. Rezultati naknadnih ocen, opisanih v oddelku 6, se lahko upoštevajo, da se 

oceni ustreznost predlaganega instrumenta pomoči. 

5.4. Spodbujevalni učinek 

5.4.1. Pomoč za naložbe 

77. Regionalna pomoč se lahko šteje za združljivo z notranjim trgom le, če ima 

spodbujevalni učinek. Spodbujevalni učinek nastopi, ko pomoč spremeni 

ravnanje podjetja tako, da se to začne ukvarjati z dodatno dejavnostjo, ki 

prispeva k razvoju območja, ki je brez pomoči ne bi opravljalo oziroma bi jo 

opravljalo na omejen ali drugačen način ali na drugi lokaciji. Pomoč ne sme 

subvencionirati stroškov dejavnosti, ki bi jih podjetje imelo v vsakem 

primeru, in ne sme biti nadomestilo za običajno poslovno tveganje 

gospodarske dejavnosti.  

78. Obstoj spodbujevalnega učinka se lahko dokazuje v okviru dveh scenarijev:  

a) pomoč spodbuja sprejetje pozitivne odločitve za naložbe, ker se lahko 

naložba, ki sicer za upravičenca ne bi bila dovolj donosna kjer koli, 

izvede na zadevnem območju39 (scenarij 1, odločitev o naložbi), ali  

b) pomoč spodbuja izbor lokacije načrtovane naložbe na zadevnem 

območju in ne drugje, ker izravna neto omejitve in stroške, povezane z 

lokacijo na zadevnem območju (scenarij 2, odločitev o lokaciji). 

79. Če pomoč ne spremeni ravnanja upravičenca s spodbujanjem (dodatnih) 

naložb na zadevnem območju, je mogoče sklepati, da bi bila ista naložba v 

                                                           
38 Kadar pa so zneski prihodnjih stroškov in prihodkov še zelo negotovi in v zvezi s tem obstajajo 

nasprotujoče si informacije, bi lahko javnemu organu ustrezalo, da bi sprejel tudi take modele 

nadomestila, ki nadomestila ne določajo v celoti vnaprej, ampak bi se to deloma določilo vnaprej in 

deloma naknadno (na primer uporaba mehanizma za vračilo sredstev, da se omogoči delitev 

nepredvidenih dobičkov).  
39  Take naložbe lahko ustvarijo razmere, v katerih so možne nadaljnje naložbe, ki so izvedljive brez 

dodatne pomoči.  
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regiji izvedena tudi brez pomoči. Taka pomoč nima spodbujevalnega učinka 

za doseganje regionalnega cilja in je ni mogoče odobriti kot združljive z 

notranjim trgom.  

80. Vendar se za regionalno pomoč, dodeljeno prek skladov kohezijske politike 

ali EKSRP, v regijah „a“ za naložbe, ki so potrebne za doseganje standardov, 

določenih z zakonodajo Unije, lahko šteje, da ima spodbujevalni učinek, če v 

odsotnosti pomoči naložba na zadevnem območju ne bi bila dovolj donosna 

za upravičenca, zaradi česar bi prišlo do zaprtja obstoječe poslovne enote na 

tem območju.  

81. Dela na individualni naložbi se lahko začnejo šele po tem, ko je bil vložen 

obrazec zahtevka za pomoč. 

82. Če se dela začnejo pred vložitvijo obrazca zahtevka za pomoč, pomoč, 

dodeljena v zvezi z zadevno individualno naložbo, ne bo veljala za združljivo 

z notranjim trgom. 

83. Države članice morajo uvesti standardni obrazec zahtevka za pomoč, ki 

vsebuje vsaj vse informacije iz Priloge V. Na obrazcu morajo MSP in velika 

podjetja hipotetično pojasniti, kaj bi se zgodilo brez pomoči, in sicer tako, da 

navedejo ustrezen scenarij iz odstavka 2078. 

84. Velika podjetja morajo poleg tega predložiti dokazila v podporo 

hipotetičnemu scenariju, opisanem na obrazcu. Za MSP taka obveznost ne 

velja za pomoč, dodeljeno v okviru sheme, ki je ni treba priglasiti. 

85. Organ, ki dodeli pomoč, mora preveriti verodostojnost hipotetičnega scenarija 

in potrditi, da ima regionalna pomoč zahtevani spodbujevalni učinek, ki 

ustreza enemu od scenarijev iz odstavka 78. Hipotetični scenarij je 

verodostojen, če je resničen in se nanaša na dejavnike odločanja, ki 

prevladujejo v času odločitve upravičenca glede naložbe.  

86. Poleg zahtev iz odstavkov 81 do 85 mora država članica za individualno 

pomoč, ki jo je treba priglasiti, zagotoviti jasne dokaze, da ta dejansko vpliva 

na izbiro naložbe ali lokacije40. Navesti mora, kateri scenarij iz odstavka 78 

se uporablja. Država članica mora za celovito oceno predložiti ne le 

informacije v zvezi s projektom, ki prejema pomoč, ampak tudi celovit opis 

hipotetičnega scenarija, po katerem upravičencu noben javni organ v EGP ne 

bi dodelil pomoči.  

87. Pri scenariju 1 bi država članica lahko dokazala obstoj spodbujevalnega 

učinka pomoči s predložitvijo dokumentov podjetja, ki kažejo, da naložba 

brez pomoči ne bi bila dovolj donosna. 

88. Pri scenariju 2 bi država članica lahko dokazala spodbujevalni učinek pomoči 

s predložitvijo dokumentov podjetja, ki kažejo, da je bila izvedena primerjava 

stroškov in koristi lokacije na zadevnem območju ter lokacije na drugih 

območjih. Komisija preveri, ali take primerjave temeljijo na realistični 

osnovi. 

                                                           
40 Hipotetična scenarija sta opisana v odstavku 61.  
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89. Države članice so zlasti pozvane, naj se opirajo na uradne dokumente 

upravljalnih organov podjetij, ocene tveganja (vključno z oceno tveganja, 

povezanega z določeno lokacijo), računovodska poročila, notranje poslovne 

načrte, mnenja strokovnjakov in druge študije, povezane z naložbenim 

projektom, ki se ocenjuje. Dokumenti, ki vsebujejo informacije o napovedih 

glede povpraševanja in stroškov ter finančnih napovedih, dokumenti, ki so 

predloženi odboru za naložbe in ki podrobno opisujejo različne naložbene 

scenarije, ali dokumenti, ki so predloženi finančnim institucijam, lahko 

državam članicam pomagajo pri dokazovanju spodbujevalnega učinka. 

90. V zvezi s tem in zlasti pri scenariju 1 se lahko raven donosnosti oceni z 

uporabo metodologij, ki so ustaljene v zadevni industriji in ki lahko 

vključujejo metode za ocenjevanje neto sedanje vrednosti projekta41, notranje 

stopnje donosa42 ali povprečnega donosa na vložena sredstva. Donosnost 

projekta je treba primerjati z običajnimi stopnjami donosa podjetja pri drugih 

podobnih naložbenih projektih. Če te stopnje niso na voljo, se donosnost 

projekta primerja s stroški kapitala celotnega podjetja ali stopnjami donosa, ki 

so običajne v zadevnem sektorju.  

91. Če pomoč ne spremeni ravnanja upravičenca, tako da spodbudi (dodatne) 

naložbe v zadevno območje, ni pozitivnega učinka za regijo. Pomoč se zato 

šteje za nezdružljivo z notranjim trgom, kadar se zdi, da bi bila ista naložba 

izvedena v regiji tudi brez dodeljene pomoči. 

5.4.2. Sheme pomoči za tekoče poslovanje 

92. Pri shemah pomoči za tekoče poslovanje se bo štelo, da je spodbujevalni 

učinek prisoten, če je verjetno, da bi se v odsotnosti pomoči raven 

gospodarske dejavnosti na zadevnem območju ali v zadevni regiji znatno 

znižala zaradi težav, ki naj bi jih odpravljala pomoč. 

93. Komisija bo zato štela, da pomoč za tekoče poslovanje spodbuja dodatno 

gospodarsko dejavnost na zadevnem območju ali v zadevni regiji, če država 

članica dokaže obstoj in velik obseg teh težav na zadevnem območju ali v 

zadevni regiji (glej odstavke 61 do 64). 

5.5. Sorazmernost zneska pomoči (pomoč, omejena na najmanjšo potrebno) 

5.5.1. Pomoč za naložbe 

94. Znesek regionalne pomoči mora biti omejen na najmanjši znesek, potreben za 

spodbuditev dodatnih naložb ali dejavnosti na zadevnem območju.  

95. Da se zagotovijo predvidljivost in enaki pogoji delovanja, Komisija uporablja 

največje intenzivnosti pomoči43 za pomoč za naložbe.  

                                                           
41 Neto sedanja vrednost projekta je razlika med pozitivnimi in negativnimi denarnimi tokovi v obdobju 

trajanja naložbe, diskontirana na njihovo trenutno vrednost (običajno z uporabo stroškov kapitala).  
42 Notranja stopnja donosa ne temelji na računovodskem dobičku v določenem letu, ampak upošteva 

prilive prihodnjih denarnih tokov, ki naj bi jih vlagatelj prejel v celotnem obdobju trajanja naložbe. 

Opredeljena je kot diskontna stopnja, za katero je neto sedanja vrednost denarnih tokov enaka nič.  
43 Glej pododdelek 5.4 o kartah regionalne pomoči. 
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96. Pri začetnem naložbenem projektu mora organ, ki dodeli pomoč, ob dodelitvi 

pomoči ali ob priglasitvi pomoči Komisiji, odvisno od tega, kar je prej, 

določiti največjo intenzivnost pomoči in najvišji znesek pomoči44 (prilagojeni 

znesek pomoči45 in s tem povezano zmanjšano intenzivnost pomoči v primeru 

velikega naložbenega projekta). 

97. Ker lahko veliki naložbeni projekti povzročijo večje izkrivljanje konkurence 

in trgovine, znesek pomoči za te projekte ne sme preseči prilagojenega zneska 

pomoči.  

98. Če je začetna naložba del enotnega naložbenega projekta in je ta enotni 

naložbeni projekt velik naložbeni projekt, znesek pomoči za enotni naložbeni 

projekt ne sme preseči prilagojenega zneska pomoči.  

99. Največje intenzivnosti pomoči imajo dvojni namen.  

100. Prvič, pri shemah, ki jih je treba priglasiti, se te največje intenzivnosti pomoči 

uporabljajo kot varni pristani za MSP: dokler je intenzivnost pomoči pod 

največjo dovoljeno mejo, se pomoč šteje za sorazmerno. 

101. Drugič, v vseh drugih primerih se največje intenzivnosti pomoči uporabljajo 

kot zgornja meja za pristop „neto dodatnih stroškov“, opisan v odstavkih 103 

in 104.  

102. Komisija bo praviloma ocenila, da je individualna pomoč, ki jo je treba 

priglasiti, omejena na najmanjšo potrebno, če znesek pomoči ustreza neto 

dodatnim stroškom izvajanja naložbe na zadevnem območju glede na 

hipotetični scenarij brez pomoči46, pri čemer so zgornja meja največje 

intenzivnosti pomoči. Podobno morajo v primeru pomoči za naložbe, ki se 

dodeli velikim podjetjem v okviru priglašenih shem, države članice 

zagotoviti, da je znesek pomoči omejen na najmanjšega potrebnega, kar se 

določi na osnovi pristopa „neto dodatnih stroškov“, pri čemer so zgornja meja 

največje intenzivnosti pomoči.  

103. Pri scenariju 1 (odločitev o naložbi) znesek pomoči zato ne bi smel presegati 

najnižjega zneska, ki je potreben za zadostno donosnost projekta, npr. za 

povečanje njegove notranje stopnje donosa nad običajne stopnje donosa 

zadevnega podjetja pri drugih podobnih naložbenih projektih oziroma, če je 

na voljo, povečanje njegove notranje stopnje donosa, tako da je ta višja od 

stroškov kapitala celotnega podjetja ali donosov, ki so običajni za zadevni 

sektor.  

104. Pri scenariju 2 (odločitev o lokaciji) znesek pomoči ne bi smel presegati 

razlike med neto sedanjo vrednostjo naložbe na ciljnem območju in neto 

sedanjo vrednostjo na alternativni lokaciji. Vse zadevne stroške in koristi je 

treba upoštevati, vključno na primer z upravnimi stroški, stroški prevoza, 

stroški usposabljanja, ki jih ne krije pomoč za usposabljanje, in tudi razlikami 

                                                           
44  Izraženo v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev. 
45  Ibid. 
46  Pri primerjavi hipotetičnih scenarijev je treba pomoč diskontirati z enakim faktorjem kot zadevne 

naložbene in hipotetične scenarije. 
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v plačah. Vendar se v primeru, da je alternativna lokacija v EGP, subvencije 

na tej drugi lokaciji ne upoštevajo.  

105. Izračuni, ki se uporabljajo za analizo spodbujevalnega učinka, se lahko 

uporabljajo tudi pri ocenjevanju, ali je pomoč sorazmerna. Država članica 

mora dokazati sorazmernost na podlagi dokumentacije iz odstavka 89. 

106. Pomoč za naložbe se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem regionalne 

pomoči ali skupaj z ad hoc pomočjo, če skupni znesek pomoči iz vseh virov 

ne presega največje dovoljene intenzivnosti pomoči za posamezen projekt, ki 

ga mora vnaprej izračunati prvi organ, ki dodeljuje pomoč. Kumulacijo 

pomoči je treba preveriti tako ob dodelitvi pomoči kot ob njenem izplačilu47. 

Kadar država članica dovoli, da se državna pomoč v okviru ene sheme 

kumulira z državno pomočjo iz drugih shem, mora za vsako shemo določiti 

metodo, po kateri bo zagotavljala spoštovanje pogojev iz tega odstavka.  

107. Pri začetni naložbi, povezani s projekti evropskega teritorialnega sodelovanja, 

ki izpolnjujejo merila uredbe o posebnih določbah za podporo cilju evropsko 

teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj48, se bo 

intenzivnost pomoči, ki se uporablja za območje, na katerem se izvaja začetna 

naložba, uporabljala za vse upravičence, ki sodelujejo v projektu. Če se 

začetna naložba izvaja na dveh ali več območjih, ki prejemajo pomoč, bo 

največja dovoljena intenzivnost pomoči za začetno naložbo tista, ki se 

uporablja na tistem območju, ki prejema pomoč, na katerem nastane najvišji 

znesek upravičenih stroškov. Začetne naložbe, ki jih izvajajo velika podjetja 

na območjih „c“, so lahko upravičene do regionalne pomoči v okviru 

projektov evropskega teritorialnega sodelovanja samo, če so začetne naložbe 

za potrebe nove gospodarske dejavnosti.  

5.5.2. Sheme pomoči za tekoče poslovanje 

108. Država članica mora dokazati, da je pomoč sorazmerna glede na težave, ki 

naj bi jih odpravljala. 

109. Izpolnjeni morajo biti zlasti naslednji pogoji: 

a) pomoč mora biti določena glede na predhodno določen niz 

upravičenih stroškov, ki jih je v celoti mogoče pripisati težavam, ki 

naj bi jih pomoč odpravljala, kar dokaže država članica; 

b) pomoč mora biti omejena na določen delež tega predhodno 

določenega niza upravičenih stroškov in ne sme presegati teh 

stroškov; 

c) znesek pomoči na upravičenca mora biti sorazmeren z obsegom težav, 

s katerimi se dejansko sooča posamezni upravičenec. 
                                                           
47  Zahteva, da mora prvi organ, ki dodeli pomoč, vnaprej izračunati največjo dovoljeno intenzivnost 

pomoči za posamezen projekt se ne uporablja, če je pomoč dodeljena na podlagi samodejnih davčnih 

shem. V tem primeru načeloma ni mogoče preverjati kumulacije ob dodelitvi pomoči in bi jo bilo treba 

preveriti ob izplačilu pomoči.  
48 [Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17 decembru 2013 o posebnih 

določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj (UL L 347, 20.12.2013, str. 259).]  
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110. Kar zadeva pomoč za zmanjšanje nekaterih posebnih težav, s katerimi se 

soočajo MSP na območjih „a“, se mora raven pomoči v času trajanja sheme 

postopoma zmanjševati49. 

5.6. Izogibanje neupravičenim negativnim učinkom na konkurenco in trgovino 

111. Da je pomoč združljiva, morajo biti negativni učinki ukrepa pomoči v smislu 

izkrivljanja konkurence in vpliva na trgovino med državami članicami 

omejeni, odtehtati pa jih morajo pozitivni učinki v smislu prispevka k ciljem 

skupnega interesa.  

5.6.1. Splošni premisleki 

112. Regionalna pomoč lahko privede do dveh glavnih vrst potencialnega 

izkrivljanja konkurence in trgovine. Gre za izkrivljanje proizvodnega trga in 

učinke na lokacijo. Obe vrsti lahko privedeta do neučinkovitosti pri alokaciji 

(ki ovirajo gospodarsko uspešnost notranjega trga) in težav v zvezi z 

distribucijo (distribucija gospodarskih dejavnosti po regijah). 

113. Eden od potencialno škodljivih učinkov državne pomoči je, da tržnemu 

mehanizmu onemogoča doseganje učinkovitih rezultatov z nagrajevanjem 

najbolj učinkovitih proizvajalcev in pritiskanjem na najmanj učinkovite, da se 

izboljšajo, prestrukturirajo ali izstopijo s trga. Zlasti obsežna širitev 

zmogljivosti zaradi državne pomoči na slabo delujočem trgu lahko 

neupravičeno izkrivi konkurenco, ker lahko nastanek ali ohranjanje 

prekomerne zmogljivosti vodi v omejevanje stopnje dobička in zmanjšanje 

naložb konkurentov ali celo njihov izstop s trga. To lahko povzroči razmere, 

v katerih so konkurenti, ki bi sicer lahko ostali na trgu, prisiljeni zapustiti trg. 

Prav tako lahko podjetjem prepreči vstop na trg ali širitev na trgu, konkurente 

pa vedno manj spodbuja k inovacijam. Posledica tega so neučinkovite tržne 

strukture, ki dolgoročno škodijo tudi potrošnikom. Poleg tega lahko 

razpoložljivost pomoči pri potencialnih upravičencih privede do pasivnosti ali 

nagnjenosti k tveganemu obnašanju. Dolgoročni vpliv na splošno uspešnost 

sektorja je najverjetneje negativen. 

114. Pomoč ima lahko tudi izkrivljajoče učinke v smislu povečanja ali ohranjanja 

velike tržne moči na strani upravičenca. Tudi kadar pomoč velike tržne moči 

ne krepi neposredno, jo lahko krepi posredno, z odvračanjem obstoječih 

konkurentov od širitve, spodbujanjem njihovega izstopa ali odvračanjem 

vstopa novih konkurentov. 

115. Poleg izkrivljanja proizvodnih trgov regionalna pomoč po svoji naravi vpliva 

tudi na lokacijo gospodarske dejavnosti. Kadar eno območje privabi naložbo 

zaradi pomoči, drugo območje to priložnost izgubi. Ti negativni učinki na 

območjih, na katere pomoč vpliva negativno, se lahko izražajo v obliki izgube 

gospodarske dejavnosti in izgube delovnih mest, tudi na ravni podizvajalcev. 

Kažejo se lahko tudi kot izguba pozitivnih zunanjih učinkov (na primer 

učinka grozdov, prelivanja znanja, izobraževanja in usposabljanja itd.).  

                                                           
49 Tudi kadar se sheme pomoči za tekoče poslovanje priglasijo za podaljšanje obstoječih ukrepov pomoči. 
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116. Geografska specifičnost ločuje regionalno pomoč od drugih oblik 

horizontalne pomoči. Posebna značilnost regionalne pomoči je, da je 

namenjena vplivanju na izbiro vlagateljev glede lokacije naložbenih 

projektov. Ko regionalna pomoč izravnava dodatne stroške, nastale zaradi 

regionalnih omejitev, in podpira dodatne naložbe v območja, ki prejemajo 

pomoč, ne da bi jih privabljala z drugih enako ali slabše razvitih območij, ki 

prejemajo pomoč, ne prispeva samo k razvoju regije, temveč tudi h koheziji, s 

čimer koristi celotni Uniji. Možni negativni učinki regionalne pomoči v zvezi 

z lokacijo so bili že do neke mere omejeni s kartami regionalne pomoči, ki ob 

upoštevanju ciljev enakosti in kohezijske politike izčrpno opredeljujejo 

območja, na katerih se lahko odobri regionalna pomoč, in največje dovoljene 

intenzivnosti pomoči. Vendar je razumevanje, kaj bi se zgodilo v odsotnosti 

pomoči, še vedno pomembno za oceno dejanskega učinka pomoči na 

kohezijski cilj. 

5.6.2. Očitni negativni učinki na konkurenco in trgovino 

117. Komisija opredeli vrsto primerov, v katerih negativni učinki regionalne 

pomoči za naložbe očitno presegajo pozitivne, tako da pomoč ne more veljati 

za združljivo z notranjim trgom.  

5.6.2.1. Ustvarjanje presežne zmogljivosti na trgu v absolutnem upadu 

118. Kot je poudarjeno v odstavku 113, bo Komisija v primeru slabo delujočega 

trga pri oceni negativnih učinkov pomoči upoštevala dodatno proizvodno 

zmogljivost, ki jo ustvarja projekt. 

119. Kadar državna pomoč omogoča naložbe, ki povečajo proizvodno zmogljivost 

na trgu, obstaja nevarnost, da to lahko negativno vpliva na proizvodnjo ali 

naložbe v drugih regijah EGP. To je zlasti verjetno, če povečanje zmogljivosti 

presega rast trga ali če nastane na trgu, ki se sooča s presežno zmogljivostjo. 

120. Kadar projekt povzroči nastanek ali povečanje presežne zmogljivosti na trgu, 

ki je strukturno v absolutnem upadu (tj. trg kaže negativno stopnjo rasti)50, 

Komisija to šteje za negativen učinek, ki ga verjetno ne bo izravnal noben 

pozitiven učinek. To velja zlasti za primere po scenariju 1 (odločitev o 

naložbi). 

121. Pri primerih po scenariju 2 (odločitev o lokaciji), kjer bi se naložba v vsakem 

primeru izvedla na istem geografskem trgu ali se izjemoma izvaja na drugih 

geografskih trgih, vendar je prodaja usmerjena na isti geografski trg, pomoč 

vpliva le na odločitev o lokaciji, pod pogojem, da je omejena na minimum, 

potreben za spremembo odločitve o lokaciji. V tem primeru bi se z 

naložbenim projektom na upoštevnem geografskem trgu dodala dodatna 

zmogljivost neodvisno od pomoči. Zato bi bili možni rezultati v smislu 

presežne zmogljivosti načeloma enaki ne glede na pomoč. Če pa je 

alternativna lokacija naložbe na drugem geografskem trgu, pomoč pa vodi k 

nastanku presežne zmogljivosti na trgu, ki je strukturno v absolutnem upadu, 

prav tako veljajo zaključki iz odstavka 120.  

                                                           
50  Komisija bo to ocenila v smislu obsega in vrednosti ter upoštevala poslovni cikel.  
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5.6.2.2. Protikohezijski učinki 

122. Kot je poudarjeno v odstavkih 115 in 116, mora Komisija pri presoji 

negativnih učinkov pomoči upoštevati njene učinke na lokacijo gospodarske 

dejavnosti.  

123. V primerih po scenariju 2 (odločitev o lokaciji), ko bi bila ob odsotnosti 

pomoči naložba izvedena v regiji z višjo ali enako intenzivnostjo regionalne 

pomoči51, kot je v ciljni regiji, bo to pomenilo negativen učinek, ki ga 

verjetno ne bo izravnal noben pozitiven učinek, ker je v nasprotju s samo 

logiko regionalne pomoči. 

5.6.2.3. Premestitev 

124. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih je treba priglasiti, bo Komisija zahtevala vse 

informacije, ki so potrebne, da preuči, ali bi državna pomoč povzročila 

izgubo znatnega števila delovnih mest na že obstoječih lokacijah v EGP. V 

takem primeru in če je namen naložbe upravičencu omogočiti premestitev 

dejavnosti na ciljno območje ter če obstaja vzročna povezava med pomočjo in 

premestitvijo, bo to pomenilo negativen učinek, ki ga verjetno ne bo izravnal 

noben pozitiven učinek. 

5.6.3. Sheme pomoči za naložbe 

125. Sheme pomoči za naložbe ne smejo povzročati znatnega izkrivljanja 

konkurence in trgovine. Zlasti velja, da tudi v primeru, da se izkrivljanje 

lahko šteje za omejeno na ravni posamezne pomoči (pod pogojem, da so 

izpolnjeni vsi pogoji za pomoč za naložbe), sheme kumulativno vseeno lahko 

povzročijo visoko raven izkrivljanja. Taka izkrivljanja lahko zadevajo trge 

končnih izdelkov z ustvarjanjem ali poslabšanjem težav s presežnimi 

zmogljivostmi ali z ustvarjanjem, povečanjem ali ohranjanjem velike tržne 

moči nekaterih prejemnikov na način, ki negativno vpliva na dinamične 

spodbude. Pomoč, razpoložljiva v okviru shem, lahko povzroči tudi znatno 

zmanjšanje gospodarske dejavnosti na drugih območjih EGP. Pri shemi, 

osredotočeni na nekatere sektorje, je tveganje za taka izkrivljanja še bolj 

izrazito. 

126. Zato mora država članica dokazati, da bodo ti negativni učinki čim bolj 

omejeni, ob upoštevanju velikosti zadevnih projektov, posamičnih in skupnih 

zneskov pomoči, pričakovanih upravičencev, značilnosti ciljnih sektorjev itd. 

Država članica bi lahko, da Komisiji omogoči oceno verjetnih negativnih 

učinkov, predložila vse ocene učinka, ki jih ima na voljo, ter naknadne ocene 

podobnih predhodnih shem. 

127. Pri dodelitvi pomoči v okviru sheme posameznim projektom, mora organ, ki 

dodeljuje pomoč, preveriti in potrditi, da pomoč ne povzroča očitnih 

negativnih učinkov, opisanih v odstavku 117. To preverjanje lahko temelji na 

informacijah, prejetih od upravičenca, ko ta zaprosi za pomoč, in na izjavi na 

                                                           
51 Za preverjanje tega bo Komisija uporabljala standardno zgornjo mejo pomoči na območjih „c“, ki 

mejijo na območja „a“, ne glede na povečane intenzivnosti pomoči v skladu z odstavkom 183.  
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standardnem obrazcu zahtevka za pomoč, na katerem bi morala biti navedena 

alternativna lokacija v primeru odsotnosti pomoči.  

5.6.4. Individualna pomoč za naložbe, ki jo je treba priglasiti 

128. Pri ocenjevanju negativnih učinkov individualne pomoči Komisija razlikuje 

med dvema hipotetičnima scenarijema, opisanima v odstavkih 103 in 104 

zgoraj. 

5.6.4.1. Primeri po scenariju 1 (odločitev o naložbi) 

129. Komisija v primerih po scenariju 1 posebno pozornost nameni negativnim 

učinkom, povezanim z izgradnjo presežne zmogljivosti na trgih v upadu, 

preprečevanjem izstopa in pojmom velike tržne moči. Ti negativni učinki so 

opisani v odstavkih 130 do 139, izravnati pa jih morajo pozitivni učinki 

pomoči. Če pa se ugotovi, da bi pomoč privedla do očitnih negativnih 

učinkov, kot so opisani v odstavku 120, potem ne more veljati za združljivo z 

notranjim trgom, ker je verjetno ne bo izravnal noben pozitiven učinek.  

130. Za opredelitev in oceno možnega izkrivljanja konkurence in trgovine bi 

morale države članice predložiti dokaze, ki Komisiji omogočajo, da opredeli 

zadevne proizvodne trge (tj. proizvode, na katere vpliva sprememba ravnanja 

upravičenca do pomoči) ter prizadete konkurente in stranke/potrošnike. 

Zadevni proizvod je ponavadi proizvod, ki ga zadeva naložbeni projekt52. Če 

projekt zadeva polproizvod in se pomemben del proizvodnje ne proda na trgu, 

je lahko zadevni proizvod izdelek v nadaljnjem proizvodnem procesu. 

Zadevni proizvodni trg zajema zadevni proizvod in njegove nadomestke, ki 

jih tako obravnavajo potrošniki (zaradi lastnosti, cen ali nameravane uporabe 

proizvoda) ali proizvajalec (zaradi prožnosti proizvodnih objektov).  

131. Komisija bo za oceno teh morebitnih izkrivljanj uporabila različna merila, kot 

so struktura trga za zadevni proizvod, uspešnost trga (upadanje ali rast trga), 

postopek za izbiro upravičenca do pomoči, vstopne in izstopne ovire ter 

diferenciacija proizvodov. 

132. Sistematično zanašanje podjetja na državno pomoč lahko kaže, da podjetje 

samo ni kos konkurenci ali da uživa neupravičene prednosti v primerjavi s 

svojimi konkurenti.  

133. Komisija razlikuje dva glavna vira možnih negativnih učinkov na proizvodne 

trge:  

a) primere povečanja zmogljivosti, ki povzroči ali poslabša obstoječe 

presežne zmogljivosti, zlasti na trgu v recesiji;  

b) primere, ko ima upravičenec do pomoči veliko tržno moč.  

134. Da bi Komisija ocenila, ali je s pomočjo mogoče vzpostaviti ali ohraniti 

neučinkovite tržne strukture, bo upoštevala dodatno proizvodno zmogljivost, 

ki jo je ustvaril projekt, in delovanje trga.  

                                                           
52  Kadar naložbeni projekt zajema proizvodnjo več različnih proizvodov, je treba upoštevati vsakega od 

teh proizvodov. 
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135. Če zadevni trg raste, je običajno manj razlogov za skrb, da bo pomoč 

negativno vplivala na dinamične spodbude ali neupravičeno ovirala izstop ali 

vstop na trg.  

136. Skrb je bolj utemeljena, če trgi upadajo. V zvezi s tem Komisija razlikuje 

med primeri, pri katerih dolgoročno gledano relevantni trg strukturno upada 

(tj. kaže negativno stopnjo rasti), in primeri, pri katerih relevantni trg 

relativno upada (tj. kaže pozitivno stopnjo rasti, vendar ne presega referenčne 

stopnje rasti).  

137. Slabo delovanje trga se bo običajno merilo glede na bruto domači proizvod (v 

nadaljnjem besedilu: BDP) EGP v zadnjih treh letih pred začetkom projekta 

(referenčna stopnja); določi se lahko tudi na podlagi predvidenih stopenj rasti 

v naslednjih treh do petih letih. Kazalniki lahko vključujejo predvideno 

prihodnjo rast zadevnega trga in posledične pričakovane stopnje 

izkoriščenosti zmogljivosti ter verjeten učinek večje zmogljivosti na 

konkurente prek njenih učinkov na cene in stopnje dobička.  

138. V nekaterih primerih ocena rasti na proizvodnem trgu v EGP morda ni 

primerna za celovito oceno učinkov pomoči, zlasti če geografski trg zajema 

ves svet. V takih primerih Komisija obravnava učinek pomoči na zadevne 

tržne strukture, zlasti možnost, da izrine proizvajalce iz EGP. 

139. Pri ocenjevanju obstoja velike tržne moči bo Komisija upoštevala položaj 

upravičenca v določenem časovnem obdobju pred prejetjem pomoči in 

pričakovani tržni položaj po dokončanju naložbe. Komisija bo upoštevala 

tržne deleže upravičenca in njegovih konkurentov ter druge ustrezne 

dejavnike, na primer tržno strukturo, tako da bo obravnavala koncentracijo na 

trgu, možne ovire za vstop53, kupno moč54 in ovire za širitev ali izstop.  

5.6.4.2. Primeri po scenariju 2 (odločitev o lokaciji)  

140. Če analiza hipotetičnega scenarija kaže, da bi brez pomoči naložbo opravili 

na drugi lokaciji (scenarij 2), ki pripada istemu geografskemu trgu glede na 

zadevni izdelek, in če je pomoč sorazmerna, bi bili možni izidi glede presežne 

zmogljivosti ali velike tržne moči načeloma enaki ne glede na pomoč. V takih 

primerih bodo pozitivni učinki pomoči verjetno večji od omejenih negativnih 

učinkov na konkurenco. Kadar pa je alternativna lokacija v EGP, Komisijo 

zlasti zanimajo negativni učinki, povezani z alternativno lokacijo, in če 

pomoč privede do očitnih negativnih učinkov, opisanih v odstavku 124, se 

zato ne more šteti za združljivo z notranjim trgom, ker je verjetno ne bo 

izravnal noben pozitiven učinek.  

                                                           
53 Te ovire za vstop na trg vključujejo pravne ovire (zlasti pravice intelektualne lastnine), ekonomije 

obsega in ekonomije razpona ter ovire pri dostopu do omrežij in infrastrukture. Kadar pomoč zadeva 

trg, na katerem je upravičenec do pomoči uveljavljen, se lahko morebitna velika tržna moč, ki jo ima 

upravičenec do pomoči, zaradi morebitnih ovir za vstop še stopnjuje, pri čemer se okrepijo tudi 

negativni učinki navedene tržne moči. 
54 Kadar so na trgu prisotni močni kupci, je manj verjetno, da upravičenec do pomoči lahko poviša cene za 

te močne kupce. 
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5.6.5. Sheme pomoči za tekoče poslovanje 

141. Če je pomoč potrebna in sorazmerna za doseganje skupnega cilja iz 

pododdelka 5.1.3, se negativni učinki pomoči verjetno izravnajo s pozitivnimi 

učinki. Vendar v nekaterih primerih pomoč lahko povzroči spremembe 

strukture trga oziroma značilnosti sektorja ali industrije, kar bi lahko občutno 

izkrivljalo konkurenco z ovirami za vstop na trg ali izstop z njega, učinki 

nadomestitve ali preusmeritvijo trgovinskih tokov. V teh primerih 

opredeljenih negativnih učinkov verjetno ne bo izravnal noben pozitiven 

učinek. 

5.7. Preglednost 

142. Zadevna država članica zagotovi, da se na spletišču Evropske komisije za 

preglednost dodeljevanja pomoči(55) ali na celovitem spletišču za državne 

pomoči na nacionalni ali regionalni ravni objavijo: 

(a) celotno besedilo odobrene sheme pomoči ali sklepa o dodelitvi 

individualne pomoči in njegovih izvedbenih določb ali povezava nanj; 

(b) informacije o vsaki posamezni pomoči, dodeljeni na podlagi teh smernic, 

ob upoštevanju standardiziranega obrazca iz Priloge VI.  

Glede pomoči, dodeljene za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja, 

se informacije iz tega odstavka objavijo na spletišču države članice, v kateri 

se nahaja organ upravljanja, kakor je določeno v členu 21 Uredbe (ES) št. 

1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta. Namesto tega se lahko 

sodelujoče države članice odločijo, da vsaka zagotovi informacije v zvezi z 

ukrepi pomoči na svojem ozemlju na zadevnih spletiščih. 

Države članice vzpostavijo celovita spletišča za državno pomoč, na katerih se 

objavijo informacije iz tega odstavka, do katerih je omogočen enostaven 

dostop. Informacije se objavijo v obliki nelastniških preglednic, ki omogočajo 

učinkovito iskanje, izpis in prenos ter enostavno objavo na spletu, na primer v 

formatu CVS ali XML. Dostop do spletišča je neomejen za splošno javnost. 

Za dostop do spletišča se ne zahteva predhodna registracija uporabnika. 

143. Za sheme v obliki davčnih ugodnosti se šteje, da so pogoji iz odstavka 142(b) 

izpolnjeni, če države članice objavijo zahtevane informacije o posameznih 

zneskih pomoči v naslednjih razponih (v milijonih EUR): 

0–0,5;  

0,5–1; 

1–2; 

2–5; 

5–10; 

10–30;  

                                                           
55  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=sl 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=sl
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30–60; 

60–100; 

100–250 in 

250 in več. 

144. Informacije iz odstavka 142(b) se objavijo v šestih mesecih od datuma 

dodelitve pomoči oziroma v primeru pomoči v obliki davčne ugodnosti v 

enem letu od roka za davčno napoved56. V primeru nezakonite vendar 

združljive pomoči morajo države članice te informacije objaviti naknadno, in 

sicer v šestih mesecih od datuma sklepa Komisije, s katerim je bila pomoč 

razglašena za združljivo. Da bi omogočili izvrševanje pravil o državni pomoči 

v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, so informacije na voljo 

najmanj 10 let od datuma dodelitve pomoči. 

145. Komisija na svojem spletišču objavi povezave do spletišč o državnih 

pomočeh iz odstavka 142. 

 

6. OCENJEVANJE 

146. Komisija lahko zaradi dodatnega zagotavljanja, da je izkrivljanje konkurence 

in trgovine omejeno, zahteva, da se za sheme pomoči, kot so opredeljene v 

odstavku 147, opravi naknadno ocenjevanje. Ocenjevanja se opravijo za 

sheme, pri katerih je lahko izkrivljanje konkurence in trgovine še posebej 

veliko, tj. za sheme, pri katerih obstaja tveganje znatnega omejevanja ali 

izkrivljanja konkurence, če se njihovo izvajanje ne pregleda pravočasno.  

147. Naknadno ocenjevanje se bo zahtevalo za sheme, ki imajo velik proračun ali 

nove značilnosti, ali če so predvidene pomembne tržne, tehnološke ali 

regulativne spremembe, v vsakem primeru pa za sheme, pri katerih proračun 

državne pomoči ali obračunani izdatki presegajo 150 milijonov EUR v 

katerem koli danem letu oziroma 750 milijonov EUR v celotnem obdobju 

trajanja sheme, tj. v skupnem obdobju trajanja sheme in vseh njenih 

predhodnic, ki zajemajo podoben cilj in geografsko območje, in sicer od 

[predvideni datum začetka veljavnosti smernic]. Glede na cilje ocenjevanja in 

da se državam članicam in manjšim projektom pomoči ne naloži 

nesorazmerno breme, je zahteva po naknadnem ocenjevanju potrebna le za 

sheme pomoči, katerih skupno trajanje presega tri leta, in sicer od [predvideni 

datum začetka veljavnosti smernic] . 

148. Zahteva po naknadnem ocenjevanju se lahko opusti v zvezi s shemami 

pomoči, ki so neposredne naslednice sheme, ki pokriva podoben cilj in 

geografsko območje, za katero je bila opravljena ocena ter je bilo v skladu z 

načrtom ocenjevanja, ki ga je odobrila Komisija, pripravljeno končno 

ocenjevalno poročilo, ki ni vsebovalo negativnih ugotovitev. Vse sheme, 

                                                           
56  Če ni uradne zahteve za letno napoved, za namene vnosa kot datum, na katerega je bila dodeljena 

pomoč, šteje 31. december leta, za katerega je bila dodeljena pomoč. 
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katerih končno ocenjevalno poročilo ni v skladu z odobrenim načrtom 

ocenjevanja, je treba začasno prekiniti s takojšnjim učinkom.  

149. Ocenjevanje bi moralo biti usmerjeno v preverjanje, ali so bile dosežene 

predpostavke in pogoji, ki so podlaga za združljivost sheme, zlasti potreba po 

nujnosti in učinkovitosti ukrepa pomoči glede na njegove splošne in posebne 

cilje, ter bi moralo zagotoviti navedbe o učinku sheme na konkurenco in 

trgovino. 

150. Država članica mora priglasiti osnutek načrta ocenjevanja, ki bo sestavni del 

Komisijine ocene sheme, v naslednjih primerih: 

a) skupaj s shemo pomoči, če njen proračun državne pomoči presega 150 

milijonov EUR v katerem koli danem letu ali 750 milijonov EUR v 

celotnem obdobju trajanja sheme pomoči, in 

b) v 30 delovnih dneh po pomembni spremembi, s katero se je proračun 

sheme povečal na več kot 150 milijonov EUR v katerem koli danem 

letu ali 750 milijonov v celotnem obdobju trajanja sheme, in 

c) v 30 delovnih dneh po tem, ko so bili na uradnih računih evidentirani 

izdatki, ki presegajo 150 milijonov EUR v prejšnjem letu. 

Osnutek načrta ocenjevanja mora biti v skladu s skupnimi metodološkimi 

načeli, ki jih je določila Komisija57. Načrt ocenjevanja, ki ga je odobrila 

Komisija, mora biti javno objavljen. 

151. Naknadno ocenjevanje mora na podlagi načrta ocenjevanja opraviti 

strokovnjak, neodvisen od organa, ki dodeljuje pomoč. Vsaka ocena mora 

vključevati vsaj eno vmesno poročilo in eno končno ocenjevalno poročilo. 

Obe poročili morata biti javni. 

152. Končno ocenjevalno poročilo je treba Komisiji predložiti pravočasno, da ta 

lahko oceni morebitno podaljšanje sheme pomoči, in najpozneje devet 

mesecev pred njenim prenehanjem veljavnosti. Natančen obseg in načini 

posameznega ocenjevanja bodo opredeljeni v sklepu, s katerim se shema 

pomoči odobri. Za vsak naslednji ukrep pomoči s podobnim ciljem mora 

Komisija prejeti opis, kako so bili upoštevani rezultati ocene.  

7. KARTE REGIONALNE POMOČI 

153. V tem oddelku Komisija določa merila za opredelitev območij, ki izpolnjujejo 

pogoje iz člena 107(3)(a) in (c) Pogodbe. Območja, ki izpolnjujejo te 

določene pogoje in jih država članica zato želi določiti kot območja „a“ ali 

„c“, morajo biti opredeljena v karti regionalne pomoči, ki mora biti priglašena 

Komisija in jo mora Komisija odobriti, preden se lahko regionalna pomoč 

dodeli podjetjem, ki so na območjih, ki so bila določena kot taka. Karte 

morajo določati tudi največje intenzivnosti pomoči, ki se uporabljajo na teh 

območjih. 

                                                           
57  Skupna metodologija za ocenjevanje državnih pomoči, Bruselj, 28. 5. 2014, SWD(2014) 179 final, ali 

kateri koli dokument, ki ga nasledi. 
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7.1. Obseg prebivalstva, upravičenega do regionalne pomoči 

154. Glede na to, da dodelitev regionalne državne pomoči pomeni odstopanje od 

splošne prepovedi državne pomoči, določene v členu 107(1) Pogodbe, 

Komisija meni, da skupni obseg prebivalstva območij „a“ in „c“ v Uniji ne 

sme presegati obsega območij, ki ne spadajo mednje. Skupni obseg 

prebivalstva tako opredeljenih območij mora zato zajemati manj kot 50 % 

prebivalstva Unije.  

155. V smernicah za državno regionalno pomoč za obdobje 2014–202058 je bil 

celotni obseg prebivalstva območij „a“ in „c“ določen tako, da zajema 47 % 

prebivalstva EU28. Komisija meni, da je ta začetna raven celotnega obsega 

prebivalstva še vedno primerna. 

156. Zato bi se morala zgornja meja celotnega obsega prebivalstva območij „a“ in 

„c“ za obdobje od leta 2022 določiti na 47 % prebivalstva EU2759. 

7.2. Odstopanje iz člena 107(3)(a) 

157. Člen 107(3)(a) Pogodbe določa, da se „pomoč za pospeševanje 

gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali 

kjer je podzaposlenost velika, in v regijah iz člena 349 glede na njihov 

strukturni, gospodarski in socialni položaj“ lahko šteje kot združljiva z 

notranjim trgom. Po mnenju Sodišča „uporaba izrazov ‚izjemno‘ in ‚velika‘ v 

členu [107](3)(a) kaže, da izjema velja samo na območjih, kjer so 

gospodarske razmere izjemno neugodne v primerjavi z [Unijo] kot celoto“60. 

158. Komisija meni, da so pogoji iz člena 107(3)(a) Pogodbe izpolnjeni v regijah 

NUTS 261, katerih BDP na prebivalca je nižji od ali enak 75 % povprečja 

Unije62. 

159. Zato država članica kot območja „a“ lahko opredeli naslednja območja: 

a) regije NUTS 2, katerih BDP na prebivalca, merjen v standardih kupne 

moči (v nadaljnjem besedilu: SKM)63, je nižji od ali enak 75 % 

                                                           
58 UL C 209, 23.7.2013, str. 1. 
59 Ta zgornja meja je določena na podlagi podatkov Eurostata o prebivalstvu za leto 2018. Zgornja meja 

bo ustrezala 47,00 % EU27_2020 – (Evropska unija – 27 držav (od 2020)). 
60 Sodba z dne 14. oktobra 1987 v zadevi 248/84, Nemčija proti Komisiji (ECLI:EU:C:1987:437, točka 

19), sodba z dne 14. januarja 1997 v zadevi C-169/95, Španija proti Komisiji (ECLI:EU:C:1997:10, 

točka 15) in sodba z dne 7. marca 2002 v zadevi C-310/99, Italija proti Komisiji (ECLI:EU:C:2002:143, 

točka 77). 
61 Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/1755 z dne 8. avgusta 2019 o spremembi prilog k Uredbi (ES) 

št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih 

teritorialnih enot (NUTS) (UL L 270, 24.10.2019) Podatki, ki se uporabljajo v teh smernicah, temeljijo 

na tej nomenklaturi NUTS 2021. 
62 Sklicevanje na regije, v katerih je BDP na prebivalca nižji od 75 % povprečja v [Skupnosti], je bilo 

uvedeno s Sporočilom Komisije o načinu uporabe člena 92(3)(a) in (c) za regionalne pomoči 

(UL C 212, 12.8.1988, str. 2). 
63 V vseh nadaljnjih omembah BDP na prebivalca se BDP meri v SKM. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1571919890809&uri=CELEX%3A32019R1755
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povprečja EU27 (na podlagi povprečja zadnjih treh let, za katera so na 

voljo podatki Eurostata64);  

b) najbolj oddaljene regije. 

160.  Upravičena območja „a“ so navedena po državah članicah v Prilogi I. 

7.3. Odstopanje iz člena 107(3)(c) 

161. V skladu s členom 107(3)(c) Pogodbe se lahko kot združljiva z notranjim 

trgom šteje „pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih 

dejavnosti ali določenih gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne 

spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi 

interesi“. Po mnenju Sodišča „izjema iz [člena 107(3)(c)] […] dovoljuje 

razvoj nekaterih območij, ne da bi bila omejena z gospodarskimi pogoji iz 

člena [107(3)(a)], če takšna pomoč ‚ne spreminja trgovinskih pogojev v 

obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi‘“. Ta določba pooblašča 

Komisijo, da odobri pomoč, namenjeno pospeševanju gospodarskega razvoja 

na območjih države članice z najbolj omejenimi možnostmi glede na državno 

povprečje65. 

162. Zgornja meja skupnega obsega upravičenega prebivalstva na območjih „c“ v 

Uniji (v nadaljnjem besedilu: upravičeni delež prebivalstva na območjih „c“) 

se izračuna z odštetjem prebivalstva na upravičenih območjih „a“ v Uniji od 

zgornje meje celotnega obsega upravičenega prebivalstva, določene v 

odstavku 156156.  

163. Obstajata dve kategoriji območij „c“: 

a) območja, ki izpolnjujejo nekatere vnaprej določene pogoje in jih država 

članica zato lahko določi kot območja „c“ brez kakršne koli dodatne 

utemeljitve (v nadaljnjem besedilu: predhodno opredeljena območja 

„c“); 

b) območja, ki jih država članica lahko po lastni presoji določi kot 

območja „c“ pod pogojem, da dokaže, da ta območja izpolnjujejo 

nekatera socialno-ekonomska merila (v nadaljnjem besedilu: območja 

„c“, ki niso predhodno opredeljena). 

7.3.1. Predhodno opredeljena območja „c“ 

7.3.1.1. Posebna dodelitev upravičenega deleža prebivalstva na območjih „c“ za predhodno 

opredeljena območja „c“ 

164. Komisija meni, da mora imeti vsaka zadevna država članica zadosten 

upravičen delež prebivalstva na območjih „c“, da lahko kot območja „c“ 

                                                           
64 Podatki za obdobje 2016–2018. V vseh nadaljnjih omembah BDP na prebivalca glede na povprečje 

EU27 podatki temeljijo na povprečju podatkov Eurostata o regijah za obdobje 2016–2018. 
65 Sodba z dne 14. oktobra 1987 v zadevi 248/84, Nemčija proti Komisiji (ECLI:EU:C:1987:437, točka 

19). 
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določi območja, ki so bila na karti regionalne pomoči v obdobju 2017–202066 

območja „a“, vendar ne izpolnjujejo več pogojev za območja „a“.  

165. Komisija prav tako meni, da mora imeti vsaka zadevna država članica 

zadosten upravičen delež prebivalstva na območjih „c“, da lahko kot območja 

„c“ določi regije z nizko gostoto prebivalstva.  

166.  V skladu z navedenim se bodo za predhodno opredeljena območja „c“ štela 

naslednja območja: 

a) nekdanja območja „a“: regije NUTS 2, ki so bile v obdobju 2017–2020 

določene kot območja „a“; 

b) redko poseljena območja: regije NUTS 2 z manj kot 8 prebivalci na km² 

ali regije NUTS 3 z manj kot 12,5 prebivalca na km² (po podatkih 

Eurostata o gostoti prebivalstva za leto 2018). 

167.  Posebna dodelitev upravičenih deležev prebivalstva na predhodno 

opredeljenih območjih „c“ po posameznih državah članicah je navedena v 

Prilogi I. Ta posebna dodelitev prebivalstva se lahko uporablja samo za 

določitev predhodno opredeljenih območij „c“. 

7.3.1.2. Določitev predhodno opredeljenih območij „c“ 

168. Država članica lahko kot območja „c“ opredeli predhodno določena območja 

„c“ iz odstavka 166. 

169. Država članica naj bi kot redko poseljena območja načeloma opredelila regije 

NUTS 2 z manj kot 8 prebivalci na km² ali regije NUTS 3 z manj kot 12,5 

prebivalca na km². Vendar lahko država članica tako opredeli tudi dele regij 

NUTS 3 z manj kot 12,5 prebivalca na km² ali druga sosednja območja, ki 

mejijo na take regije NUTS 3, če imajo tako opredeljena območja manj kot 

12,5 prebivalca na km² in če njihova opredelitev ne presega posebne 

dodelitve upravičenega deleža prebivalstva na območjih „c“ iz odstavka 168. 

 

7.3.2. Območja „c“, ki niso predhodno opredeljena 

7.3.2.1. Metoda za porazdelitev upravičenih deležev prebivalstva na območjih „c“, ki niso 

predhodno opredeljena, po državah članicah 

170. Zgornja meja vseh upravičenih deležev prebivalstva na območjih „c“ v Uniji, 

ki niso predhodno opredeljena, se izračuna z odštetjem prebivalstva 

upravičenih območij „a“ in predhodno opredeljenih območij „c“ od zgornje 

meje vseh upravičenih deležev prebivalstva iz odstavka 156. Upravičeni 

deleži prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, se med 

državami članicami porazdelijo z uporabo metode iz Priloge II. 

                                                           
66 Seznam območij „a“ je bil spremenjen leta 2016 (glej Sporočilo Komisije o spremembi Priloge I k 

Smernicam o regionalni pomoči za obdobje 2014–2020 (Vmesni pregled kart regionalne pomoči) (UL 

C 231, 25.6.2016, str. 1)). 
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7.3.2.2. Varnostna mreža in minimalni upravičen obseg prebivalstva 

171. Komisija meni, da za zagotovitev kontinuitete kart regionalne pomoči in 

minimalnega obsega delovanja za vse države članice nobena država članica 

ne bi smela izgubiti več kot polovice skupnega upravičenega obsega 

prebivalstva v primerjavi z obdobjem 2017–2020 in da bi vsaka država 

članica morala imeti vsaj minimalen upravičen obseg prebivalstva.  

172. Zato se z odstopanjem od zgornje meje skupnega obsega območij, določene v 

odstavku 156, obseg območij „c“ za vsako državo članico po potrebi poveča 

tako, da: 

a) se skupni delež prebivalstva na območjih „a“ in „c“ v posamezni državi 

članici ne zmanjša za več kot 50 % v primerjavi z obdobjem 2017–

202067; 

b) upravičeni obseg prebivalstva vsake države članice znaša 

najmanj 7,5 % njenega celotnega prebivalstva68.  

173. Upravičen obseg prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno 

opredeljena, vključno z varnostno mrežo in minimalnim obsegom 

prebivalstva, so določeni v Prilogi I za vsako posamezno državo članico. 

7.3.2.3. Določitev območij „c“, ki niso predhodno opredeljena 

174. Komisija meni, da bi morala merila, ki jih države članice uporabljajo za 

določanje območij „c“, odražati raznolikost okoliščin, v katerih je dodelitev 

regionalne pomoči lahko upravičena. Merila bi zato morala obravnavati 

nekatere socialno-ekonomske, geografske ali strukturne težave, ki lahko 

verjetno nastopijo na območjih „c“, in zagotoviti zadostne zaščitne ukrepe, da 

dodelitev regionalne državne pomoči ne bo vplivala na pogoje trgovanja v 

obsegu, ki je v nasprotju s skupnim interesom.  

175. Država članica lahko v skladu s tem opredeli območja kot območja „c“, ki 

niso predhodno opredeljena, na podlagi naslednjih meril: 

a) merilo 1: sosednja območja z najmanj 100 000 prebivalci69 v regijah 

NUTS 2 ali NUTS 3, ki imajo: 

i. BDP na prebivalca, nižji od povprečja EU27 ali enak temu 

povprečju, ali 

ii. stopnjo brezposelnosti, višjo od ali enako 115 % državnega 

povprečja70; 

b) merilo 2: regije NUTS 3 z manj kot 100 000 prebivalci, ki imajo: 

                                                           
67 Ta element varnostne mreže se uporablja za Irsko in Malto. 
68 Ta minimalni obseg prebivalstva se uporablja za Dansko in Luksemburg. 
69 Ta prag prebivalstva se bo znižal na 50 000 prebivalcev za države članice, katerih upravičen delež 

prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, je manj kot milijon prebivalcev, oziroma 

na 10 000 prebivalcev za države članice, ki imajo manj kot milijon prebivalcev. 
70 Podatki o brezposelnosti morajo temeljiti na podatkih za regijo, ki jih objavi nacionalni statistični urad, 

pri čemer se uporabi povprečje zadnjih treh let, za katera so ti podatki na voljo (ob priglasitvi karte 

regionalne pomoči). Če v teh smernicah ni navedeno drugače, se stopnja brezposelnosti v razmerju do 

nacionalnega povprečja izračuna na tej osnovi. 
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i. BDP na prebivalca, nižji od povprečja EU27 ali enak temu 

povprečju, ali 

ii. stopnjo brezposelnosti, višjo od ali enako 115 % državnega 

povprečja;  

c) merilo 3: otoki ali sosednja območja, ki so prav tako geografsko 

izolirana (na primer polotoki ali gorata območja), ki imajo: 

i. BDP na prebivalca, nižji od povprečja EU2771 ali enak temu 

povprečju, ali 

ii. stopnjo brezposelnosti, višjo od ali enako 115 % državnega 

povprečja72, ali 

iii. manj kot 5 000 prebivalcev;  

d) merilo 4: regije NUTS 3 ali deli regij NUTS 3, ki so sosednja območja, 

ki mejijo na območje „a“ ali imajo skupno kopensko mejo z državo 

zunaj EGP ali Evropskega združenja za prosto trgovino (v nadaljnjem 

besedilu: EFTA); 

e) merilo 5: sosednja območja z najmanj 50 000 prebivalci73, ki so sredi 

velike strukturne spremembe ali resno nazadujejo v primerjavi z 

drugimi primerljivimi regijami, če ta območja niso v regiji NUTS 3 

oziroma sosednjih območjih, ki izpolnjujejo pogoje za predhodno 

določena območja v skladu z merili od 1 do 474.  

176. Za namen uporabe meril iz odstavka 175 se pojem sosednjih območij nanaša 

na celotna območja lokalne upravne enote 2 (LAU 2)75 ali na skupino 

celotnih območij LAU 276. Skupina območij LAU 2 se bo štela kot sosednje 

                                                           
71 Pri ugotavljanju, ali je na teh otokih ali sosednjih območjih BDP na prebivalca nižji od ali enak 

povprečju EU27, se lahko država članica sklicuje na podatke, ki jih predloži njen nacionalni statistični 

urad ali drugi priznani viri. 
72 Pri ugotavljanju, ali je na teh otokih ali sosednjih območjih stopnja brezposelnosti višja od ali enaka 

115 % državnega povprečja, se lahko država članica sklicuje na podatke, ki jih predloži njen nacionalni 

statistični urad ali drugi priznani viri. 
73 Ta prag populacije se bo znižal na 25 000 prebivalcev za države članice, katerih upravičen delež 

prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, je manj kot milijon prebivalcev, na 

10 000 prebivalcev za države članice, katerih celotno prebivalstvo je manjše od milijona prebivalcev, 

oziroma na 5 000 prebivalcev za otoke ali sosednja območja, ki so prav tako geografsko izolirana. 
74 Pri uporabi merila 5 mora država članica dokazati, da je območje sredi velike strukturne spremembe ali 

resno nazaduje, in sicer s primerjavo z razmerami na drugih območjih v isti državi članici ali v drugih 

državah članicah na podlagi socialno-ekonomskih kazalnikov v zvezi s strukturno statistiko podjetij, 

trgi dela, računi gospodinjstev, izobrazbo ali drugih podobnih kazalnikov. V ta namen se država članica 

lahko sklicuje na podatke, ki jih predloži njen nacionalni statistični urad ali drugi priznani viri. Za 

območja pravičnega prehoda ta utemeljitev ni potrebna, saj se šteje, da je strukturna sprememba 

dokazana v okviru ustreznega načrta za pravični prehod. 
75 Države članice se lahko namesto na območja LAU 2 sklicujejo na območja LAU 1, če imajo taka 

območja LAU 1 manj prebivalcev kot območje LAU 2, katerega del so. 
76 Država članica lahko kljub temu določi dele območja LAU 2 (ali območja LAU 1), če število 

prebivalcev zadevnega območja LAU presega minimalno število prebivalcev, ki se za sosednja območja 

zahteva v skladu z merilom 1 ali 5 (vključno z znižanim pragom števila prebivalcev za ti merili), in če 

število prebivalcev delov takega območja LAU znaša vsaj 50 % najmanjšega števila prebivalcev, ki se 

zahteva po merilu, ki se uporablja. 
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območje, če ima vsako od njih skupno upravno mejo z drugim območjem v 

tej skupini77.  

177. Skladnost z dovoljenim upravičenim obsegom prebivalstva za vsako državo 

članico se bo ugotavljala na podlagi najnovejših podatkov o celotnemu 

stalnem prebivalstvu na zadevnih območjih, ki jih objavi nacionalni statistični 

urad. 

7.4. Največje intenzivnosti pomoči, ki se uporabljajo za regionalne pomoči za 

naložbe 

178. Komisija meni, da je treba pri največjih intenzivnostih pomoči, ki se 

uporabljajo za regionalno pomoč za naložbe, upoštevati naravo in obseg 

neskladij med stopnjami razvitosti različnih regij v Uniji. Zato bi morale biti 

intenzivnosti pomoči na območjih „a“ višje kot na območjih „c“.  

7.4.1. Največje intenzivnosti pomoči na območjih „a“ 

179. Intenzivnost pomoči na območjih „a“ ne sme presegati: 

a) 50 % za regije NUTS 2, katerih BDP na prebivalca je nižji od ali enak 

55 % povprečja EU27;  

b) 40 % za regije NUTS 2, katerih BDP na prebivalca znaša med ali je 

enak 55 % in 65 % povprečja EU27;  

c) 30 % za regije NUTS 2, katerih BDP na prebivalca je višji od 65 % 

povprečja EU27. 

180. Največje intenzivnosti pomoči iz odstavka 179179 se lahko povečajo za 

največ 20 odstotnih točk za najbolj oddaljene regije, katerih BDP na 

prebivalca je nižji od ali enak 75 % povprečja EU27, oziroma za največ 10 

odstotnih točk za druge najbolj oddaljene regije. 

7.4.2. Največje intenzivnosti pomoči na območjih „c“ 

181. Intenzivnost pomoči ne sme presegati: 

a) 20 % na redko poseljenih območjih in na območjih (regije NUTS 3 ali 

deli regij NUTS 3), ki imajo skupno kopensko mejo z državo zunaj 

EGP ali EFTA; 

b) 15 % na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena; 

c) 10 % na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena ter imajo BDP na 

prebivalca višji od 100 % povprečja EU27 IN stopnjo brezposelnosti 

nižjo od 100 % povprečja EU27. 

182. V nekdanjih območjih „a“ se lahko intenzivnost pomoči v višini 15 % poveča 

za do 5 odstotnih točk do 31. decembra 2024.  

183. Če območje „c“ meji na območje „a“, se največja dovoljena intenzivnost 

pomoči v regijah NUTS 3 ali delih regij NUTS 3 znotraj tega območja „c“, ki 

                                                           
77 V primeru otokov upravne meje vključujejo morske meje z drugimi upravnimi enotami zadevne države 

članice. 
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mejijo na območje „a“, lahko poveča, kolikor je potrebno, da razlika med 

intenzivnostjo pomoči na obeh območjih ne presega 15 odstotnih točk. 

7.4.3. Povečane intenzivnosti pomoči za MSP 

184. Največje intenzivnosti pomoči, ki so določene v pododdelkih 7.4.1 in 7.4.2, 

se lahko povečajo za največ 20 odstotnih točk za mala podjetja oziroma za 

največ 10 odstotnih točk za srednja podjetja78.  

7.5. Priglasitev in izjava o združljivosti 

185. Po objavi teh smernic v Uradnem listu Evropske unije bi morala vsaka država 

članica Komisiji priglasiti enotno karto regionalne pomoči, ki se bo 

uporabljala od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2027. Vsaka priglasitev bi 

morala zajemati informacije, določene v obrazcu iz Priloge III. 

186. Komisija bo preučila vse priglašene karte regionalne pomoči na podlagi teh 

smernic in sprejela sklep o odobritvi karte regionalne pomoči za zadevno 

državo članico. Vsaka karta regionalne pomoči bo objavljena v Uradnem listu 

Evropske unije in bo predstavljala sestavni del teh smernic.  

7.6. Spremembe 

7.6.1. Rezerva upravičenega deleža prebivalstva 

187. Država članica lahko na lastno pobudo vzpostavi nacionalno rezervo 

upravičenega obsega prebivalstva, ki je enaka razliki med zgornjo mejo 

upravičenega obsega prebivalstva te države članice, kot jo določi Komisija79, 

in upravičenim obsegom prebivalstva na območjih „a“ in „c“ na njeni karti 

regionalne pomoči. 

188. Če se država članica odloči vzpostaviti tako rezervo, jo lahko kadarkoli 

uporabi tako, da na karto doda nova območja „c“, dokler ni dosežena 

nacionalna zgornja meja deleža prebivalstva. V ta namen se država članica 

lahko sklicuje na zadnje socialno-ekonomske podatke, ki jih predloži 

Eurostat, njen nacionalni statistični urad ali drugi priznani viri. Prebivalstvo 

zadevnih območij „c“ bi se moralo izračunati na podlagi podatkov o 

prebivalstvu, uporabljenih za določitev prvotne karte. 

189. Vsakič, ko namerava država članica uporabiti svojo rezervo upravičenega 

deleža prebivalstva, da bi dodala nova območja „c“, mora to priglasiti 

Komisiji, preden take spremembe postanejo veljavne. 

7.6.2. Vmesni pregled 

190. Vmesni pregled kart regionalne pomoči bo ob upoštevanju posodobljenih 

statističnih podatkov opravljen leta 2024. Komisija bo do junija 2024 sprejela 

pravila za izvedbo tega vmesnega pregleda.   

                                                           
78 Povečane intenzivnosti pomoči za MSP se ne bodo uporabljale za pomoč, dodeljeno za velike 

naložbene projekte. 
79 Glej Prilogo I. 
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8. UPORABNOST PRAVIL O REGIONALNI POMOČI 

191. Komisija bo načela, opisana v teh smernicah, uporabljala za ocenjevanje 

združljivosti vseh regionalnih pomoči, ki jih je treba priglasiti in naj bi bile 

dodeljene po 31. decembru 2021.  

192. Priglasitve shem regionalne pomoči ali ukrepov pomoči, ki naj bi bili 

dodeljeni po 31. decembru 2021, ne morejo biti obravnavane kot popolne, 

dokler Komisija ne sprejme sklepa o odobritvi karte regionalne pomoči za 

zadevno državo članico v skladu z ureditvami iz pododdelka 7.5.  

193. Komisija meni, da bo izvajanje teh smernic privedlo do nekaterih sprememb 

pravil, ki se uporabljajo za regionalno pomoč v Uniji. Zato se zdi, da je treba 

pregledati nadaljnjo upravičenost in učinkovitost vseh obstoječih shem 

regionalne pomoči, vključno s shemami pomoči za naložbe in pomoči za 

tekoče poslovanje, ki trajajo tudi po letu 2021.  

194. Zato Komisija predlaga naslednje ustrezne ukrepe za države članice v skladu 

s členom 108(1) Pogodbe: 

a) države članice morajo omejiti uporabo vseh obstoječih shem regionalne 

pomoči na pomoč, ki naj bi bila dodeljena najpozneje do 31. decembra 

2021; 

b) države članice morajo spremeniti druge obstoječe horizontalne sheme 

pomoči, ki zagotavljajo posebno obravnavo pomoči za projekte na 

območjih, ki prejemajo pomoč, da se zagotovi skladnost pomoči, ki naj 

bi bila dodeljena po 31. decembru 2021, s karto regionalne pomoči, ki 

se uporablja na datum, ko je pomoč dodeljena; 

c) države članice bi morale potrditi, da sprejemajo ukrepe, predlagane v 

točkah (a) in (b), najpozneje do 31. julija 2021. 

9. POROČANJE IN SPREMLJANJE 

195. V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 659/199980 in Uredbo Komisije (ES) 

št. 794/200481 morajo države članice Komisiji predložiti letna poročila.  

196. Države članice morajo voditi podrobne evidence v zvezi z vsemi ukrepi 

pomoči. Take evidence morajo vsebovati vse informacije, ki so potrebne, da 

se ugotovi, ali so pogoji glede upravičenih stroškov in največjih dovoljenih 

intenzivnosti pomoči izpolnjeni. Te evidence se morajo hraniti 10 let po 

datumu dodelitve pomoči in se morajo predložiti Komisiji na zahtevo.  

10. REVIZIJA 

197. Komisija se lahko kadar koli odloči za spremembo teh smernic, če bi bilo to 

potrebno zaradi politike konkurence ali zaradi upoštevanja drugih politik 

                                                           
80  Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 

Pogodbe ES (UL L 83, 27.3.1999, str. 1). 
81  Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o 

določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 140, 30.4. 2004, str. 1). 
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Unije in mednarodnih obveznosti ali zaradi katerega koli drugega 

utemeljenega razloga. 
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Priloga I – Obseg prebivalstva, upravičen do regionalnih pomoči, po državah članicah 

za obdobje 2022–2027  

Belgija Regija NUTS BDP na 

prebivalca82 

Odstotek 

prebivalstva 

države83 

Območja „a“ BE34 Prov. Luxembourg 

(BE) 

73,00 2,50 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 21,80 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 24,30 % 

 

Bolgarija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ BG31 Северозападен / 

Severozapaden 

31,67 10,66 % 

 BG32 Северен централен / 

Severen tsentralen 

34,33 11,24 % 

 BG33 Североизточен / 

Severoiztochen 

40,33 13,26 % 

 BG34 Югоизточен / 

Yugoiztochen 

43,00 14,74 % 

 BG42 Южен централен / 

Yuzhen tsentralen 

35,00 20,13 % 

Predhodno opredeljena območja „c“ 

(nekdanja območja „a“) 

BG41 Югозападен / 

Yugozapaden 

81,33 29,97 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 100,00 % 

    

 

Češka Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

                                                           
82 Merjen v SKM, triletno povprečje za obdobje 2016–2018 (EU27 = 100). 
83 Na podlagi podatkov Eurostata o prebivalstvu za leto 2018. 
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Območja „a“ CZ04 Severozápad 63,67 10,50 % 

 CZ05 Severovýchod 75,00 14,22 % 

 CZ07 Střední Morava 73,33 11,43 % 

 CZ08 Moravskoslezsko 74,33 11,33 % 

Predhodno opredeljena območja „c“ 

(nekdanja območja „a“) 

CZ02 Střední Čechy 82,67 12,81 % 

 CZ03 Jihozápad 78,00 11,52 % 

 CZ06 Jihovýchod 82,67 15,94 % 

Celotni upravičeni delež prebivalstva, 

2022–2027 

— — 87,76 % 

 

Danska Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 7,50 % 

Celotni upravičeni delež prebivalstva, 

2022–2027 

— — 7,50 % 

 

Nemčija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 16,73 % 

Celotni upravičeni delež prebivalstva, 

2022–2027 

— — 16,73 % 

 

Estonija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Predhodno opredeljena območja „c“ 

(nekdanja območja „a“) 

EE00 Eesti 79,33 100,00 % 

Celotni upravičeni delež prebivalstva, 

2022–2027 

— — 100,00 % 
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Irska Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 25,64 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 25,64 % 

 

Grčija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio 

Aigaio 
49,00 2,01 % 

 EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio 

Aigaio 
73,67 3,19 % 

EL43 Κρήτη / Kriti 58,33 5,91 % 

EL51 Aνατολική 

Μακεδονία, Θράκη / 

Anatoliki Makedonia, 

Thraki 

47,67 5,59 % 

EL52 Κεντρική Μακεδονία / 

Kentriki Makedonia 

53,67 17,47 % 

 EL53 Δυτική Μακεδονία / 

Dytiki Makedonia 

59,67 2,50 % 

 EL54 Ήπειρος / Ipeiros 48,67 3,11 % 

 EL61  Θεσσαλία / Thessalia 52,67 6,71 % 

 EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia 

Nisia 

63,33 1,90 % 

 EL63 Δυτική Ελλάδα / 

Dytiki Elláda  

50,33 6,12 % 

 EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea 

Elláda 

62,33 5,18 % 

 EL65 Πελοπόννησος / 

Peloponnisos  

56,67 5,36 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 16,14 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

  81,21 % 
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Španija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ ES42 Castilla-La Mancha 72,33 4,35 % 

 ES43 Extremadura 66,67 2,28 % 

 ES61 Andalucía 68,33 17,99 % 

 ES63 Ciudad de Ceuta 72,67 0,18 % 

 ES64 Ciudad de Melilla 67,00 0,18 % 

 ES70 Canarias 75,00 4,68 % 

Predhodno opredeljena območja „c“ 

(nekdanja območja „a“) 

ES62 Región de Murcia 76,67 3,17 % 

Predhodno opredeljena območja „c“ 

(redko poseljena območja) 

ES242 Teruel — 0,29 % 

ES417 Soria — 0,19 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 30,81 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 64,12 % 

 

Francija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ FRY1 Guadeloupe 73,00 0,63 % 

FRY2 Martinique 77,00 0,55 % 

FRY3 Guyane 50,33 0,42 % 

FRY4 La Réunion 70,00 1,28 % 

FRY5 Mayotte 32,67: 0,40 %: 

Saint-Martin* : : 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 26,79 % 

Celotni upravičeni delež prebivalstva, 

2014–2020 

— — 30,06 % 

* Saint-Martin spada med najbolj oddaljene regije, vendar ni vključen v nomenklaturo NUTS 2021. Pri določanju 

največje dovoljene intenzivnosti pomoči se lahko Francija sklicuje na podatke, ki jih predloži njen nacionalni 

statistični urad ali drugi priznani viri. 
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Hrvaška Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ HR02 Panonska Hrvatska 41,58 27,02 % 

 HR03 Jadranska Hrvatska 60,33 33,48 % 

 HR06 Sjeverna Hrvatska 48,43 20,04 % 

Predhodno opredeljena območja „c“ 

(nekdanja območja „a“) 

HR05 Grad Zagreb 109,24 19,46 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 100,00 % 

 

Italija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ ITF2 Molise 69,33 0,51 % 

 ITF3 Campania 62,67 9,62 % 

 
ITF4 Puglia 63,33 6,68 % 

 
ITF5 Basilicata 74,67 0,94 % 

 
ITF6 Calabria 57,33 3,23 % 

 
ITG1 Sicilia 59,67 8,30 % 

 ITG2 Sardegna 70,33 2,72 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 9,33 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 41,33 % 

 

Ciper Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 46,20 % 

Celotni upravičeni delež prebivalstva, 

2014–2020 

— — 46,20 % 
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Latvija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ LV00 Latvija 67,00 100,00 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 100,00 % 

 

Litva Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ LT02 Vidurio ir vakarų 

Lietuvos regionas  

65,00 71,16 % 

Predhodno opredeljena območja „c“ 

(nekdanja območja „a“) 

LT01 Sostinės regionas 113,67 28,84 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 100,00 % 

 

Luksemburg Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 7,50 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 7,50 % 

 

Madžarska Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ HU12 Pest 55,00 13,00 % 

 HU21 Közép-Dunántúl 65,33 10,81 % 

 
HU22 Nyugat-Dunántúl 72,67 10,10 % 

 
HU23 Dél-Dunántúl 47,33 9,03 % 

 
HU31 Észak-Magyarország 47,67 11,57 % 

 
HU32 Észak-Alföld 44,33 14,89 % 

 
HU33 Dél-Alföld 50,00 12,69 % 
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Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 82,09 % 

 

Malta Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 50,00 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 50,00 % 

 

Nizozemska Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 8,39 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 8,39 % 

 

Avstrija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 20,94 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 20,94 % 

 

Poljska Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ PL21 Małopolskie 63,67 8,84 % 

 
PL22 Śląskie 72,33 11,82 % 

 
PL42 Zachodniopomorskie 58,00 2,64 % 

 
PL43 Lubuskie 51,00 2,65 % 

 
PL52 Opolskie 55,33 2,57 % 



 

49 

 

 
PL61 Kujawsko-Pomorskie 56,33 5,41 % 

 
PL62 Warmińsko-Mazurskie 49,00 3,73 % 

 
PL63 Pomorskie 67,67 6,06 % 

 
PL71 Łódzkie 65,00 6,43 % 

 
PL72 Świętokrzyskie 50,00 3,24 % 

 
PL81 Lubelski 63,67 1,85 % 

 
PL82 Podkarpackie 40,33 5,54 % 

 
PL34 Podlaskie 49,67 3,08 % 

 
PL92 Mazowiecki regionalny 59,33 6,12 % 

Predhodno opredeljena območja „c“ 

(nekdanja območja „a“) 

PL41 Wielkopolskie 75,67 9,09 % 

 PL51 Dolnośląskie 77,00 7,55 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 0,77 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 92,84 % 

 

Portugalska Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ PT11 Norte 65,67 34,76 % 

PT16 Centro (PT) 67,33 21,63 % 

PT18 Alentejo 72,67 6,89 % 

PT20 Região Autónoma dos 

Açores 

69,00 2,37 % 

PT30 Região Autónoma da 

Madeira 

76,00 2,47 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 1,97 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 70,09 % 

 

Romunija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 
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Slovenija Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ SI01 Vzhodna Slovenija 70,67 52,71 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 9,71 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 62,42 % 

 

Slovaška Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Območja „a“ SK02 Západné Slovensko 66,67 33,55 % 

SK03 Stredné Slovensko 58,00 24,60 % 

SK04 Východné Slovensko 52,00 29,82 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 87,97 % 

 

Finska Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

države 

Območja „a“ RO11 Nord-Vest 58,33 13,13 % 

RO12 Centru 60,00 11,93 % 

RO21 Nord-Est 39,67 16,48 % 

RO22 Sud-Est 52,67 12,37 % 

RO31 Sud – Muntenia 49,33 15,14 % 

RO41 Sud-Vest Oltenia 46,67 9,96 % 

RO42 Vest 66,00 9,15 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 1,11 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 89,26 % 
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Predhodno opredeljena območja „c“ 

(redko poseljena območja) 

FI1D1 Etelä-Savo — 2,67 % 

FI1D2 Pohjois-Savo — 4,46 % 

FI1D3 Pohjois-Karjala — 2,95 % 

FI1D5 Keski-Pohjanmaa — 1,24 % 

FI1D7 Lappi — 3,24 % 

FI1D8 Kainuu — 1,34 % 

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa — 7,43 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 3,29 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 26,63 % 

 

Švedska Regija NUTS BDP na 

prebivalca 

Odstotek 

prebivalstva 

države 

Predhodno opredeljena območja „c“ 

(redko poseljena območja) 

SE312 Dalarnas län — 2,81 % 

SE321 Västernorrlands län — 2,42 % 

SE322 Jämtlands län — 1,27 % 

SE331 Västerbottens län — 2,63 % 

SE332 Norrbottens län — 2,48 % 

Območja „c“, ki niso predhodno 

opredeljena 

— — 9,32 % 

Celotni upravičeni obseg prebivalstva, 

2022–2027 

— — 20,94 % 

 

 

 

Priloga II – Metoda, ki se uporabi za porazdelitev upravičenega obsega prebivalstva na 

območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, po državah članicah 

Komisija bo upravičen obseg prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, za vsako 

zadevno državo članico določila po naslednji metodi:  

(1) Komisija bo za vsako državo članico opredelila tiste regije NUTS 3 v zadevni državi 

članici, ki se ne nahajajo na nobenem od naslednjih območij: 

– upravičena območja „a“ iz Priloge I;  
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– nekdanja območja „a“ iz Priloge I; 

– redko poseljena območja iz Priloge I. 

(2) Znotraj regij NUTS 3, opredeljenih v prvi točki, bo Komisija opredelila tiste, ki 

imajo:  

– BDP na prebivalca84 nižji od ali enak nacionalnemu pragu razlike v BDP na 

prebivalca85 ali 

– stopnjo brezposelnosti86 nad ali enako nacionalnemu pragu razlike v 

brezposelnosti87 ali nad ali enako 150 % nacionalnega povprečja ali 

– BDP na prebivalca nižji od ali enak 90 % povprečja EU27 ali 

– stopnjo brezposelnosti višjo od ali enako 125 % povprečja EU27.  

(3) Upravičeni delež prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, za 

posamezno državo članico i (Ai) se določi po naslednji enačbi (izraženo kot odstotek 

prebivalstva EU27): 

Ai = pi / P × 100 

pri čemer:  

je pi prebivalstvo88 regij NUTS 3 v državi članici i, opredeljenih v drugi točki, 

P pa vsota prebivalstva regij NUTS 3 v EU27, opredeljenih v drugi točki. 

                                                           
84 Vsi podatki o BDP na prebivalca, navedeni v tej prilogi, temeljijo na povprečju zadnjih treh let, za 

katera so na voljo podatki Eurostata, tj. v obdobju 2016–2018 za BDP na prebivalca.  
85 Nacionalni prag razlike v BDP na prebivalca za državo članico i (TGi) se določi po naslednji enačbi 

(izraženo kot odstotek nacionalnega BDP na prebivalca):  

 (TG)i = 85 × ((1 + 100 / gi) / 2), 

 pri čemer: gi je BDP na prebivalca v državi članici i, izražen kot odstotek povprečja EU27.  
86 Vsi podatki o brezposelnosti, navedeni v tej prilogi, temeljijo na povprečju zadnjih treh let, za katera so 

na voljo podatki Eurostata, tj. v obdobju 2017–2019. Vendar ti podatki ne vključujejo informacij na 

ravni NUTS 3, zato so uporabljeni podatki o brezposelnosti za regijo NUTS 2, v kateri so zadevne 

regije NUTS 3.  
87 Nacionalni prag razlike v brezposelnosti za državo članico i (TUi) se določi po naslednji enačbi 

(izraženo kot odstotek nacionalne stopnje brezposelnosti):  

 (TU)i = 115 × ((1 + 100 / ui) / 2), 

 pri čemer: ui je nacionalna stopnja brezposelnosti v državi članici i, izražena kot odstotek povprečja 

EU27.  
88 Podatki o prebivalstvu za regije NUTS 3 temeljijo na podatkih o prebivalstvu, ki jih je Eurostat uporabil 

za izračun BDP na prebivalca v regiji za leto 2018. 



 

53 

 

Priloga III – Obrazec za predložitev informacij o kartah regionalne pomoči 

(1) Države članice morajo predložiti informacije za vsako od naslednjih kategorij 

območij, predlaganih za opredelitev, če je to primerno: 

– območja „a“; 

– nekdanja območja „a“; 

– redko poseljena območja;  

– območja „c“, ki niso predhodno določena, opredeljena na podlagi merila 1; 

– območja „c“, ki niso predhodno določena, opredeljena na podlagi merila 2; 

– območja „c“, ki niso predhodno določena, opredeljena na podlagi merila 3; 

– območja „c“, ki niso predhodno določena, opredeljena na podlagi merila 4; 

– območja „c“, ki niso predhodno določena, opredeljena na podlagi merila 5. 

(2) V okviru vsake kategorije mora zadevna država članica zagotoviti naslednje 

informacije za vsako predlagano območje:  

– opredelitev območja (z uporabo kode regije NUTS 2 ali NUTS 3 za zadevno 

območje, kode LAU 2 ali LAU 1 za sosednja območja, oziroma drugih uradnih 

oznak zadevnih upravnih enot);  

– predlagano intenzivnost pomoči na območju za obdobje 2022–2027 ali na 

nekdanjih območjih „a“ za obdobji 2022–2024 in 2025–2027 (ob navedbi 

morebitnega povečanja intenzivnosti pomoči v skladu z odstavki 180, 182 ali 

183 in 184, če je primerno); 

– celotno stalno prebivalstvo območja, kot je navedeno v odstavku 177. 

(3) Država članica mora za redko poseljena območja in območja, ki niso predhodno 

določena in so opredeljena na podlagi meril od 1 do 5, zagotoviti ustrezno dokazilo, 

da so izpolnjeni vsi pogoji, ki se uporabljajo in so določeni v odstavkih 169 in 175–

177. 
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Priloga IV – Opredelitev jeklarskega sektorja 

V teh smernicah „jeklarski sektor“ pomeni proizvodnjo enega ali več naslednjih proizvodov:  

a) surovo železo in fero-zlitine: surovo železo za izdelavo jekla, za litje in 

drugo surovo železo, zrcalovina in visokoogljični feromangan, brez 

drugih ferozlitin; 

b) surovi izdelki in polizdelki iz železa, navadnega ali posebnega jekla: 

lito ali nelito tekoče jeklo v ingotih, vključno z ingoti, namenjenimi 

kovanju polizdelkov: blumi, gredice in plošče; bobni in sodi; široki 

toplo valjani kolobarji, razen proizvodnje tekočega jekla za vlivanje iz 

majhnih in srednje velikih livarn; 

c) vroče valjani končni izdelki iz železa, navadnega ali posebnega jekla: 

tirnice, traverze, plošče in palice, tramovi, težki profili 80 mm in več, 

pregradne plošče, palice in profili pod 80 mm ter plošče pod 150 mm, 

toplo valjana žica, okroglice in kvadratno jeklo za cevi, toplo valjani 

trakovi (vključno s trakovi za cevi), toplo valjane pločevine (prevlečene 

in neprevlečene), plošče in pločevine debeline 3 mm in več, široke 

plošče 150 mm in več, razen žic in izdelkov iz žice, svetlih palic ter 

železnih odlitkov; 

d) hladno valjani končni proizvodi: pokositrene pločevine, mat-pločevina, 

črna pločevina, pocinkane pločevine, druge prevlečene pločevine, 

hladno valjane pločevine, elektropločevine in trakovi, namenjeni 

proizvodnji pokositrene pločevine, hladno valjane pločevine v trakovih 

in listih; 

e) cevi: vse brezšivne jeklene cevi, zvarjene jeklene cevi, katerih premer 

presega 406,4 mm.  
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Priloga V – Informacije, ki jih je treba navesti v obrazcu zahtevka za regionalno pomoč 

za naložbe  

 

1. Informacije o upravičencu do pomoči:  

 ime, prijavljeni naslov glavnega sedeža, glavno področje dejavnosti (koda NACE),  

 izjava, da podjetje ni v težavah, kot je opredeljeno v smernicah za reševanje in 

prestrukturiranje, 

 izjava, ki natančno opredeljuje pomoč (pomoč de minimis in državna pomoč), ki je že 

bila prejeta za druge projekte v zadnjih treh letih na istem območju NUTS 3, kjer bo 

izvedena nova naložba, izjava, ki natančno opredeljuje regionalno pomoč, ki jo je ali 

jo bo isti projekt prejel od drugih organov, ki dodeljujejo pomoč, 

 izjava, ki navaja, ali je podjetje zaprlo enako ali podobno dejavnost v EGP v zadnjih 

dveh letih pred datumom tega obrazca z zahtevkom,  

 izjava, ki navaja, ali ima podjetje namen zapreti tako dejavnost v trenutku zahtevka za 

pomoč v dveh letih po dokončanju naložbe, ki naj bi se subvencionirala,  

 za pomoč, dodeljeno v okviru sheme: izjava in zaveza, da ne bo prišlo do premestitve. 

2. Informacije o projektu/dejavnosti, ki je predmet pomoči:  

 kratek opis projekta/dejavnosti,  

 kratek opis pričakovanih pozitivnih učinkov za zadevno območje (na primer število 

ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest, prispevek projekta k zelenemu in digitalnemu 

prehodu regionalnega gospodarstva, dejavnosti v zvezi z raziskavami, razvojem in 

inovacijami, dejavnosti usposabljanja, oblikovanje grozda), 

 zadevna pravna podlaga (nacionalna, EU ali obe), 

 načrtovani datum začetka in konca projekta/dejavnosti,  

 lokacija(-e) projekta. 

3. Informacije o financiranju projekta/dejavnosti:  

 naložbe in drugi z njimi povezani stroški, analiza stroškov in koristi za priglašene 

ukrepe pomoči, 

 skupni upravičeni stroški,  

 znesek pomoči, potreben za izvedbo projekta/dejavnosti, 

 intenzivnost pomoči. 

4. Informacije o potrebi po pomoči in njenem pričakovanem vplivu: 

 kratka obrazložitev potrebe po pomoči in njenega vpliva na odločitev o naložbi ali 

lokaciji, navede se alternativna lokacija ali naložba v primeru odsotnosti pomoči, 

 izjava o odsotnosti nepreklicnega sporazuma med upravičencem in izvajalci projekta,  

 obrazložitev, kako ukrep preprečuje, da bi ukrepi državne pomoči povzročili okoljsko 

škodo.  
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Priloga VI – Določbe za objavo informacij v skladu z odstavkom 142 

Objavijo se naslednje informacije o individualnih dodelitvah v skladu z odstavkom 142(b) 

tega navedenega oddelka: 

– identiteta posameznega upravičenca(89):  

– ime 

– oznaka upravičenca  

– vrsta upravičenega podjetja v času dodelitve: 

– MSP 

– veliko podjetje 

– regija, kjer se nahaja upravičenec, na ravni NUTS II ali nižji 

– glavni gospodarski sektor, v katerem deluje upravičenec (na ravni skupine NACE)(90) 

– element pomoči in, če je drugačen, nominalni znesek pomoči, izražen kot celotni znesek v 

nacionalni valuti(91) 

– instrument pomoči(92): 

– nepovratna sredstva / subvencionirane obrestne mere / odpis dolga 

– posojilo / vračljiva predplačila / povratna sredstva 

– jamstvo  

– davčna ugodnost ali davčna oprostitev 

– tvegano financiranje 

– drugo (navedite) 

– datum dodelitve in datum objave 

– cilj pomoči 

– identiteta pristojnega organa ali organov za dodelitev pomoči 

– kjer je ustrezno, naziv pooblaščenega subjekta in nazivi izbranih finančnih posrednikov 

– referenčna oznaka ukrepa pomoči93 

 

                                                           
89  Z izjemo poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih podatkov v ustrezno utemeljenih primerih in po 

pridobitvi soglasja Komisije (Sporočilo Komisije z dne 1. decembra 2003 o poklicni skrivnosti v 

odločbah o državni pomoči, C(2003) 4582 (UL C 297, 9.12.2003, str. 6)). 

90  Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi 

statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) 

št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, 

str. 1). 

91  bruto ekvivalent nepovratnih sredstev ali, če je ustrezno, znesek naložbe. Za pomoč za tekoče 

poslovanje se lahko predloži letni znesek pomoči na upravičenca. Za davčne sheme se ta znesek lahko 

zagotovi v razponih, določenih v odstavku 143. Znesek, ki se objavi, je najvišja dovoljena davčna 

ugodnost in ne letno odšteti znesek (npr. v okviru davčne olajšave se objavi najvišja dovoljena davčna 

olajšava, ne pa dejanski znesek, ki lahko temelji na obdavčljivih dohodkih in se vsako leto spreminja). 

92  Če je pomoč dodeljena prek več instrumentov pomoči, se znesek pomoči navede za posamezen 

instrument. 

93  Kot jo določi Komisija v elektronskem postopku iz odstavka 21. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2003%3A297%3ATOC

