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Pastaba 
Atmintinėse pateikta glausta, kartais supaprastinta valstybės pagalbą 
reglamentuojančių teisės aktų santrauka. Šiose atmintinėse pateiktos santraukos ir 
lentelės nėra pagrindas jokioms teisėms įgyti. Skaitytojui, norinčiam susipažinti su 
konkrečiai sričiai taikomų taisyklių didesnę teisinę galią turinčiu tekstu, kiekvienoje 
atmintinėje pateikiamos tikslios atitinkamų nesutrumpintų teisės aktų tekstų nuorodos. 

Ši vadovo versija buvo atnaujinta 2008 m. rugsėjo 30 d. 
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1. Įvadas 
 
Europos Komisija neseniai priėmė Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą (BBIR), pagal 
kurį daugybei valstybės pagalbos priemonių nebetaikomas reikalavimas pranešti apie pagalbą 
Komisijai. BBIR priėmimas – viena iš pagrindinių valstybės pagalbos reformos, kurią 
Komisija įgyvendino pastaruosius kelerius metus, dalių. Ši reforma – svarbus žingsnis 
siekiant mažinti biurokratiją; ją įgyvendinant taikomas šiuolaikiškas požiūris į valstybės 
pagalbos kontrolę norint prisidėti prie Lisabonos tvarios plėtros strategijos įgyvendinimo, ES 
pramonės konkurencingumo didinimo, skatinti kurti darbo vietas bei socialinę ir regionų 
sanglaudą. 
 
ES valstybės pagalbos kontrolė – esminė konkurencijos politikos dalis ir būtina veiksmingos 
konkurencijos ir laisvos prekybos apsaugos priemonė. Bendrą sistemą sudarančiomis 
valstybės pagalbos taisyklėmis visų pirma užtikrinamos vienodos Europos įmonių veiklos 
galimybės ir išvengiama valstybių narių įsitraukimo į daug išteklių reikalaujančias subsidijų 
varžybas, kurios yra netvarios atskiroms valstybėms narėms ir žalingos visai Europos 
Sąjungai. Antra, Komisija skatina valstybes nares ir regionus nustatyti prioritetinius veiksmus 
savo ekonomikos konkurencingumui didinti ir socialinei bei regionų sanglaudai skatinti. 
Valstybės pagalbos reformos tikslas – skirti pagalbą sritims, susijusioms su Lisabonos 
strategija, tokioms kaip moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir naujovių diegimas, rizikos 
kapitalo priemonės, mokymas, atsinaujinančios energijos ištekliai ir klimato kaita bei kitos 
aplinkos apsaugos priemonės. Galiausiai pagal ES taisykles suinteresuotosios šalys privalo 
patikrinti, ar valstybės pagalba yra tinkama politinė priemonė siekiant bendros svarbos tikslų. 
Taigi valstybės pagalbos kontrolė padeda išvengti bereikalingo valstybės išteklių naudojimo, 
už kurį galiausiai tektų mokėti mokesčių mokėtojams. 

Valstybės pagalbos kontrolės nuostatos skiriasi ir kyla iš Sutarties, antrinių teisės aktų ir 
teismų sprendimų. Šio vadovo tikslas – glaustai apžvelgti taikomas valstybės pagalbos 
taisykles. Jame neteikiamas išsamus tokių taisyklių aprašymas ir nenurodomas jų taikymo 
būdas. Vadovą sudaro dvi dalys: i) bendroji dalis, kurioje aprašytos pagrindinės valstybės 
pagalbos sąvokos ir ii) atskiros atmintinės, skirtos pagrindinėms individualios pagalbos 
priemonėms ar klausimams. 

Pagal Komisijos valstybės pagalbos veiksmų planą – Komisijos valstybės pagalbos reformos 
gaires – per pastaruosius trejus metus buvo peržiūrėta ir priimta daug valstybės pagalbą 
reglamentuojančių tekstų, įskaitant Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai (įskaitant kovą su 
klimato kaita) gaires, Valstybės pagalbos MTTV ir naujovių diegimo sistemą ar Regioninės 
pagalbos teikimo gaires. Naujajame BBIR šiuo atžvilgiu nustatyta specialioji priemonė, t. y. 
sujungiamos ir supaprastinamos galiojančios taisyklės dėl bendrųjų išimčių apimant visas 
priemones ir sektorius. Todėl, atsižvelgus į šiuos pokyčius, buvo būtina peržiūrėti vadovą. 

Valstybės pagalbos reforma, kurią Komisija pradėjo 2005 m., jau artėja prie pabaigos. 
Bendrasis bendrosios išimties reglamentas ir supaprastinimo paketas, susijęs su procedūriniais 
valstybės pagalbos kontrolės klausimais (apima pasiūlymus dėl supaprastintos tvarkos 
taikymo tam tikriems pranešimams, gerosios patirties kodeksą ir pranešimą apie privatų 
įstatymų įgyvendinimą valstybės pagalbos procesuose nacionaliniuose teismuose), yra 
baigiamasis reformos etapas, tačiau Komisija ir toliau gina konkurenciją, o valstybės narės ir 
toliau gali nevaržomos pasirinkti paramos priemones, kurios geriausiai atitinka bendrąją jų 
politiką. 



 6  

2. Valstybės pagalbos taisyklėse nustatytos priemonės 
ES valstybės pagalbos politikos pagrindai nustatyti Europos bendrijos steigimo sutarties 
(toliau – Sutartis) 87 straipsnio 1 dalyje. Šiame straipsnyje nustatyta, kad valstybės pagalba iš 
esmės yra nesuderinama su bendrąja rinka. Pagal Sutarties 88 straipsnį Komisija turi 
kontroliuoti valstybės pagalbą. Pagal šį straipsnį taip pat reikalaujama, kad valstybės narės iš 
anksto praneštų Komisijai apie planus teikti valstybės pagalbą („reikalavimas pranešti“). 

Sutarties sudarytojai nesiūlė Komisijai bandyti stebėti ir kontroliuoti visų rūšių priemones, 
kurios gali daryti poveikį įmonėms. 

Valstybės pagalbos taisyklės taikomos tik priemonėms, kurios atitinka visus Sutarties 
87 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, būtent: 

a) Valstybės išteklių pervedimas 

Valstybės pagalbos taisyklės apima tik priemones, susijusias su valstybės išteklių pervedimu 
(įskaitant nacionalines, regionų ar vietos valdžios institucijas, valstybinius bankus ir fondus ir 
kt.). 

Be to, nebūtina, kad pagalbą skirtų pati valstybė. Ją gali skirti ir valstybės paskirta privati ar 
tarpinė viešoji institucija. Pavyzdžiui, privatus bankas gali būti įpareigojamas valdyti 
valstybės finansuojamą pagalbos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) schemą. 

Pagalbą sudarantys finansų pervedimai gali būti įvairių formų: ne tik subsidijos ar palūkanų 
normų sumažinimas, bet ir paskolų garantijos, greitesnio nusidėvėjimo išmokos, kapitalo 
įnašai, atleidimas nuo mokesčių ir kt. 

b) Ekonominis pranašumas 

Pagalba turi suteikti ekonominio pranašumo, kurio įmonė nebūtų turėjusi įprastai vykdydama 
veiklą. Toliau pateikti šią sąlygą atitinkančių operacijų ne tokie įprasti pavyzdžiai: 

• įmonė perka (išsinuomoja) valstybės žemę mažesne nei rinkos kaina; 
• įmonė parduoda žemę valstybei didesne nei rinkos kaina; 
• įmonei suteikta galimybė lengvatinėmis sąlygomis naudotis infrastruktūra nemokant 

mokesčio; 
• valstybė skiria įmonei rizikos kapitalą palankesnėmis sąlygomis nei tos, kuriomis ji jį 

gautų iš privataus investuotojo. 
 

c) Selektyvumas 

Valstybės pagalba turi būti selektyvi, taigi daryti poveikį tam tikrų įmonių ir jų konkurentų 
pusiausvyrai. „Selektyvumas“ yra tai, kas skiria valstybės pagalbą nuo vadinamųjų „bendrų 
priemonių“ (būtent priemonių, kurios be išlygų vienodai taikomos visoms įmonėms visuose 
ekonomikos sektoriuose valstybėje narėje (pvz., dauguma visoje šalyje taikomų fiskalinių 
priemonių). 

Schema laikoma „selektyvia“, jeigu ją administruojančioms valdžios institucijoms suteikiama 
šiokia tokia galimybė veikti savo nuožiūra. Selektyvumo kriterijus tenkinamas ir tuo atveju, 
jeigu schema taikoma tik valstybės narės teritorijos daliai (tokios yra visos regioninės ir 
sektorių pagalbos schemos). 
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d) Poveikis konkurencijai ir prekybai 
 
Pagalba turi daryti galimą poveikį konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio prekybai. Ji 
pakankama, jei galima įrodyti, kad pagalbos gavėjas vykdo ekonominę veiklą ir veikia 
rinkoje, kurioje valstybės narės tarpusavyje prekiauja. Šiomis aplinkybėmis pagalbos gavėjo 
pobūdis nėra svarbus (ekonominę veiklą gali vykdyti net ir ne pelno organizacija). 

Komisija nusprendė, kad nedidelė pagalba (de minimis pagalba1) nedaro galimo poveikio 
konkurencijai ir valstybių narių tarpusavio prekybai. Todėl ji mano, kad tokia pagalba 
nepatenka į Sutarties 87 straipsnio 1 dalies taikymo sritį. 

Šis trumpas valstybės pagalbą apibūdinančių kriterijų aprašymas rodo, kad Bendrijos 
valstybės pagalbos taisyklių taikymo sritis yra plati, bet ne begalinė. 

 

3. Suderinama valstybės pagalba 

Pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį visus pirmiau nurodytus kriterijus atitinkančios pagalbos 
priemonės iš esmės yra nesuderinamos su bendrąja rinka. Tačiau nesuderinamumo principas 
nėra absoliutus draudimas. Sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti atvejai, kai valstybės 
pagalbą galima laikyti priimtina (vadinamosios „išimtys“). Šias nustatytas išimtis taip pat 
pateisina tai, kad Komisija patikrina planuojamas teikti valstybės pagalbos priemones, kaip 
nustatyta Sutarties 88 straipsnyje. Tame straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės, prieš 
įgyvendindamos tokį planą, privalo pranešti Komisijai apie planuojamą teikti valstybės 
pagalbą. Pagal tą straipsnį Komisijai taip pat suteikiama teisė nuspręsti, ar siūloma pagalbos 
priemonė atitinka išimčiai nustatytus reikalavimus arba ar „atitinkama valstybė turi tokią 
pagalbą panaikinti ar pakeisti“. 

Daugumai valstybės pagalbos atvejų tinkamiausios išimties sąlygos nurodytos Sutarties 
87 straipsnio 3 dalies a ir c punktuose: 

 
• 87 straipsnio 3 dalies a punkte nurodoma „pagalba, skirta regionų, kuriuose yra 

neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, ekonominei plėtrai skatinti“; 
 
• 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodoma „pagalba, skirta tam tikros ekonominės 

veiklos rūšių arba tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos 
sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui“. 

 

Komisija, vykdydama savo įgaliojimus ir atsižvelgdama į įmonės dydį, jos buvimo vietą, 
susijusią pramonę, pagalbos tikslą ir kt., sukūrė specialius metodus. Siekdama užtikrinti 
skaidrumą, nuspėjamumą ir teisinį tikrumą, Komisija viešai paskelbė kriterijus, kuriuos taiko 
priimdama sprendimą dėl to, ar pagalbos priemonės, apie kurias jai buvo pranešta, atitinka 
išimties taikymui nustatytus reikalavimus. Šie kriterijai paskelbti valstybėms narėms skirtuose 
reglamentuose, komunikatuose, pranešimuose, sistemose, gairėse ir raštuose2. 

                                                 
1 Žr. priedo 13 atmintinę apie de minimis taisyklę. 
2 Visus atitinkamus reglamentus, komunikatus, pranešimus, sistemas ir gaires galima rasti Konkurencijos 
generalinio direktorato svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html. 
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Remiantis Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a ir c punktais, galima skirti tris pagrindines 
pagalbos kategorijas: 

 
a) Regioninė pagalba 
 
Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a ir c punktuose nustatytas regionų problemoms spręsti skirtų 
valstybės pagalbos priemonių priimtinumo pagrindas: 

• Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktas taikomas valstybės pagalbai, skirtai „regionų, 
kuriuose yra neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas“, plėtrai skatinti. 
Todėl 87 straipsnio 3 dalies a punkte apibrėžtas statusas suteikiamas remiantis ES 
kriterijumi (NUTS II regionai, kurių bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam 
gyventojui matuojant perkamosios galios standartais (PGS) yra mažesnis nei 75 % ES-
25 vidurkio3). 2007–2010 m. regionai, kurių BVP vienam gyventojui matuojant PGS4 
yra mažesnis kaip 75 % ES-15 vidurkio, taip pat yra remtini pagal 87 straipsnio 
3 dalies a punktą; 

 
• Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktas apima pagalbą kitokiems probleminiams 

(nacionaliniams) regionams, „pagalbą, skirtą <…> tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai 
skatinti“. Pagal šį straipsnį valstybėms narėms suteikiama galimybė padėti regionams, 
kurie neturi palankių sąlygų, palyginti su nacionaliniu vidurkiu. Sprendimą dėl 
regionų, atitinkančių šiai išimčiai taikomus reikalavimus, sąrašo taip pat priima 
Komisija, bet remdamasi valstybių narių pasiūlymu. Valstybės narės savo pasiūlymą 
gali pagrįsti nacionaliniais kriterijais. 

 
Kriterijai, kuriais vadovaujamasi vertinant regioninę pagalbą, pateikti 2007–2013 m. 
Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėse. Šio dokumento turinio santrauka pateikta 
priede esančioje atmintinėje apie regioninę pagalbą. 

 

b) Kitos horizontaliosios taisyklės 
Visas pramonės šakas apimančiose arba horizontaliosiose taisyklėse išdėstoma Komisijos 
pozicija dėl konkrečių pagalbos kategorijų, skirtų problemoms, galinčioms kilti bet kuriame 
pramonės sektoriuje ir regione, spręsti. 

Iki šiol Komisija yra priėmusi sistemų, gairių arba bendrosios išimties reglamentų, kuriuose 
nustatė kriterijus, taikytinus šioms pagalbos kategorijoms: 

• pagalba kovai su klimato kaita ir kitoms aplinkos apsaugos priemonėms; 
• pagalba moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir naujovių diegimui; 
• pagalba sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti; 
• pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms; 
• pagalba užimtumui; 
• pagalba mokymui; 
• pagalba rizikos kapitalo forma ir 
• pagalba visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms. 
 

Su kiekviena iš minėtų pagalbos kategorijų susijusių reglamentų, sistemų ir gairių santrauka 

                                                 
3 Kad būtų užtikrintas nuoseklumas, visam 2007–2013 m. laikotarpiui naudojami ES-25 duomenys. 
4 Lygus 82,2 % ES-25 BVP vienam gyventojui vidurkio. 
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taip pat pateikiama priede esančiose atmintinėse. 

 

 

c) Sektorių taisyklės 
Komisija taip pat nustatė pramonei taikomas arba sektorių taisykles, kuriose apibrėžė savo 
požiūrį į valstybės pagalbos teikimą konkretiems pramonės sektoriams. Šiuo atžvilgiu patys 
svarbiausi yra šie sektoriai: 
 

• Bendrieji sektoriai 

Bėgant metams buvo nustatytos specialios taisyklės, skirtos keletui sektorių, kuriems aktualios 
tam tikros problemos ar sąlygos, kurioms spręsti reikia specialaus taisyklių rinkinio. Šiuo metu 
tai garso ir vaizdo gamybos, transliavimo, anglių, elektros energijos (neatgaunamos lėšos), 
pašto paslaugų ir laivų statybos sektoriai. Specialūs pagalbos teikimo apribojimai taip pat 
nustatyti plieno ir sintetinių pluoštų pramonės sektoriams. 
 

• Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir akvakultūra 

Šiame vadove aprašytos bendros valstybės pagalbos taisyklės nėra taikomos arba tik ribotai 
taikomos sektoriams, susijusiems su žemės ūkio ir žuvininkystės produktų5 gamyba ir 
prekyba. Šiems sektoriams taikomos taisyklės visų pirma nustatytos Bendrijos 2007–2013 m. 
valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėse6 ir Bendrijos gairėse dėl valstybės 
pagalbos žuvininkystei ir akvakultūrai tikrinimo7. 
Daugiau informacijos apie šiems sektoriams taikomas taisykles galima rasti Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros generalinio direktorato ir Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato 
Valstybės pagalbos skyriuose. 
 

• Transportas 

Kelių transporto sektoriuje taikoma didelė dalis bendrų valstybės pagalbos taisyklių (įskaitant 
de minimis reglamentą), tačiau yra daug išimčių (pvz., transporto įrangai valstybės pagalba 
paprastai neteikiama, pagalba krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti nėra 
įtraukta į de minimis reglamentą, o de minimis pagalbos riba kelių transporto sektoriui 
sumažinta iki 100 000 EUR). 
Kitiems transporto sektoriams (geležinkelio, oro, vidaus vandenų ir jūrų) taikomos sektoriams 
skirtos valstybės pagalbos taisyklės. Informacijos apie šiuose sektoriuose taikomas valstybės 
pagalbos taisykles galima rasti Energetikos ir transporto generalinio direktorato Valstybės 
pagalbos skyriuje8. 

Energetikos ir transporto generalinis direktoratas taip pat atsakingas už valstybės pagalbos 

                                                 
5 Susijusių produktų sąrašas pateiktas EB sutarties I priede (svetainėje 
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm). 
6 OL C 319, 2006 12 27, p. 1. 
7 OL C 84, 2008 4 3, p. 10. 
8 Ieškokite svetainėje http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm.  

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
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taisyklių taikymą anglių sektoriuje9. 

 

 

d) Konkrečios pagalbos priemonės 
Konkrečioms pagalbos priemonėms, pvz., garantijoms, fiskalinei pagalbai, kapitalo 
injekcijoms, taikyti arba priemonės pagalbos dydžiui apskaičiuoti buvo nustatytos gairės 
paskelbiant pranešimus, kuriuos galima rasti Europos Komisijos svetainėje, skyrelyje 
„Konkurencija“. 

Santrauka 
 

Be minėtų Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniam direktoratui, Jūrų reikalų ir 
žuvininkystės generaliniam direktoratui ir Energetikos ir transporto generaliniam direktoratui 
tenkančių įpareigojimų, Konkurencijos generalinis direktoratas yra atsakingas už visuose 
kituose sektoriuose teikiamą pagalbą. 

1 lentelėje apžvelgiamos pagrindinės pagalbos kategorijos, kurioms taikomos iki šiol 
Komisijos priimtos gairės, sistemos ar bendrosios išimties reglamentai. Lentelėje ties 
kiekviena iš šių kategorijų taip pat nurodoma, ar išimtis gali būti suteikta visoje ES 
teritorijoje, ar ji suteikiama tik tam tikriems regionams, kuriems teikiama pagalba. Paskutinėje 
lentelės skiltyje nurodomas atmintinės, kurioje aprašyta pagalba, pavadinimas (žr. priedą). 

 

1 lentelė. Pagrindinės horizontaliosios ir regioninės pagalbos kategorijos, kurias leidžiama teikti pagal ES 
gaires, sistemas arba reglamentus 

Regioninės pagalbos sritys 

Pagalba 
87 

straipsnio 
3 dalies a 
punkto 
sritys 

87 straipsnio 3 
dalies c 

punkto sritys 

Kitos 
sritys 

Atitinkama atmintinė (žr. priedą) 

Pradinėms investicijoms 
(didelėms įmonėms) 

Taip Taip Ne Regioninė pagalba + BBIR 

Pradinėms investicijoms 
(MVĮ) 

Taip Taip Taip Regioninė + Pagalba MVĮ + BBIR 

Aplinkos apsaugos išlaidoms 
padengti 

Taip Taip Taip Pagalba aplinkos apsaugai + BBIR 

MTTP ir naujovių diegimo 
išlaidoms padengti 

Taip Taip Taip Pagalba MTTP ir naujovių diegimui 
+ BBIR 

Transportui* Taip* Taip* Ne Regioninė pagalba 
Lengvatinė pagalba (MVĮ) Taip Taip Taip Pagalba MVĮ + BBIR 
Rizikos kapitalo forma Taip Taip Taip Pagalba rizikos kapitalo forma + 

BBIR 

                                                 
9 Energetikos ir transporto generalinis direktoratas atsakingas už antracitą, kuris patenka į 2002 m. liepos 23 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1407/2002 dėl valstybės paramos anglies pramonei apibrėžtį ir kuris reiškia 
aukštos kokybės, vidutinės kokybės ir žemos kokybės A ir B kategorijos anglis pagal Jungtinių Tautų 
ekonomikos komisijos Europai tarptautinę anglių kodifikavimo sistemą. 
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Visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugoms 

Taip Taip Taip Visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugos 
 

Mokymui Taip Taip Taip Pagalba mokymui + BBIR 
Sanavimui ir 
restruktūrizavimui 

Taip Taip Taip Pagalba sanavimui ir 
restruktūrizavimui 

* Papildomoms transporto išlaidoms, kurias patyrė atokiuose regionuose arba retai apgyvendintuose regionuose 
įsikūrusios įmonės, padengti skirta pagalba. 
 

 

4. Pagrindinė valstybės pagalbos vertinimo metodika 
 
Remiantis patirtimi ir laikui bėgant įgyta kompetencija, valstybės pagalbos reformos pakete 
nustatytas patobulintas ekonominis valstybės pagalbos atvejų vertinimo metodas. Siekiant 
„mažesnės, bet tikslingesnės pagalbos“ tikslo, nustatyti tikslesni ekonominiai kriterijai ir 
teigiamų bei neigiamų valstybės pagalbos priemonės elementų vertinimo metodika. 
 
Atliekant valstybės pagalbos analizę, ekonomika vaidina svarbų vaidmenį tiek etape, kuriame 
vertinama atitiktis pagalbai keliamiems reikalavimams pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį, tiek 
etape, kuriame vertinamas pagalbos priemonių suderinamumas. Kalbant apie pirmąjį etapą, 
Komisija jau peržiūrėjo de minimis pranešimą (žr. 13 atmintinę) ir garantijų pranešimą (žr. 
12 atmintinę) ir šiuo metu peržiūri Komunikatą dėl rinkos ekonomikos investuotojo principo. 
 
Pagalbos suderinamumo vertinimas – tai iš esmės teigiamojo pagalbos poveikio (koks 
pagalbos indėlis siekiant aiškiai apibrėžto bendros svarbos tikslo) lyginimas su neigiamuoju 
jos poveikiu (būtent dėl pagalbos atsirandančiu konkurencijos ir prekybos iškraipymu) (t. y. 
„pusiausvyros tyrimas“). Pagalba pripažįstama suderinama, jeigu yra būtina ir proporcinga 
konkrečiam bendros svarbos tikslui pasiekti. 
 
Tačiau patobulinto ekonominio metodo taikymas nereiškia, kad konkrečiai ir išsamiai 
vertinamas kiekvienas valstybės pagalbos atvejis. Komisija, taikydama ekonominį 
pusiausvyros tyrimo pagrindimą ir nustatydama bendrąsias valstybės pagalbos taisykles, 
atsižvelgė į ekonominius reikalavimus, kartu siekė nustatyti tinkamiausią kontrolės sistemą. 
Todėl mažiausią iškraipantį poveikį darantys atvejai nelaikomi valstybės pagalba (žr. 
13 atmintinę apie de minimis pagalbą). Antra, atvejams, kuriems įmanoma nustatyti lengvai 
ex ante taikomą suderinamumo kriterijų rinkinį, netaikomas reikalavimas pranešti apie pagalbą 
(žr. 1 atmintinę apie BBIR). Kitas lygmuo – standartinis vertinimas – leidžia Komisijai 
daugumą atvejų įvertinti taikant iš anksto apibrėžtas sąlygas (įskaitant nustatytus pagalbos 
intensyvumo dydžius), kurių tikslas – užtikrinti pagalbos proporcingumą ir būtinumą bei jos 
iškraipomojo poveikio ribotumą, t. y. patobulintas ekonominis tokių atvejų vertinimas 
atliekamas en bloc iš anksto, ir į tai atsižvelgta teisinėse taisyklių prielaidose. Paskutinis 
kontrolės lygmuo – išsamus vertinimas – taikomas galimai didžiausią iškraipomąjį poveikį 
turintiems atvejams, kai Komisija tikrina ekonominį pagalbos pagrindą kiekvienu konkrečiu 
atveju. 
 

2 lentelė. Vertinimo gradacija 
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1 Pagalbos nėra – de minimis pagalba 
2 Bendrasis bendrosios išimties reglamentas (BBIR) 
3 Standartinis vertinimas 
4 Išsamus vertinimas 

 
Pagrindinis patobulinto ekonominio metodo elementas – pusiausvyros tyrimas. Tai iš esmės 
yra siūlomos priemonės ekonominės naudos analizė. 
 
Pusiausvyros tyrime numatyti šie analizės elementai: 
 
1. Aiškiai apibrėžtas bendros svarbos tikslas 
 
Pagalba turėtų būti siekiama aiškiai apibrėžto bendros svarbos tikslo (pvz., augimo, užimtumo, 
sanglaudos, aplinkos apsaugos ir kt.). Tai gali būti ir veiksmingumo, ir teisingumo tikslai. 
Siekiant veiksmingumo tikslų, stengiamasi pašalinti rinkos nepakankamumą (kuris kyla, pvz., 
dėl išorės veiksnių, nepakankamos informacijos, koordinavimo sunkumų). Prie teisingumo 
tikslų, pvz., gali būti priskirtas neįgalių darbininkų užimtumas arba įmonių skatinimas statyti 
gamyklas palankių sąlygų neturinčiuose regionuose. Tam tikrais atvejais taip pat gali būti leista 
skirti pagalbą siekiant skatinti perėjimą prie geriau veikiančių rinkų. 
 
2. Tinkamai parengta priemonė 
 
Šiuo atveju pagrindinis klausimas – išsiaiškinti, ar pagalba tinkamai parengta pirmiau 
nustatytam bendro intereso tikslui pasiekti. Tam bus lemiami atsakymai į šiuos tris klausimus. 
 

• Ar pagalba yra tinkama politikos priemonė? Netrukdant valstybių narių politikos 
priemonių pasirinkimui, valstybės pagalba turėtų būti naudojama tais atvejais, kai 
selektyvios priemonės (tokios kaip valstybės pagalba) naudojimo pranašumai yra 
nustatyti ir įrodyti. 

 
• Ar yra skatinamasis poveikis? Ar pagalba keičia pagalbos gavėjo elgseną? Gavęs 

pagalbą gavėjas turėtų imtis veiklos, kurios i) be pagalbos nebūtų vykdęs arba ii) kurią 
vykdytų tik ribotai arba kitaip. Tikslas – vengti teikti valstybės pagalbą veiklai, kurią 
įmonė net ir be pagalbos vykdytų bet kuriuo atveju tokiu pat mastu (pvz., mokymas, 
kurį įmonė bet kuriuo atveju turėtų surengti savo darbuotojams, kad galėtų veikti). 

 
• Ar pagalbos priemonė proporcinga sprendžiamai problemai? Sprendžiant šį klausimą 

nagrinėjama, ar tokį pat elgsenos pokytį galėtų lemti mažesnė pagalba. Pagalbos suma 
ir intensyvumas turi būti apribotas iki būtiniausio minimumo, reikalingo veiklai 
vykdyti. Paprastai pagalba laikoma proporcinga, jeigu laikomasi teisės aktuose 
nustatytų didžiausių pagalbos intensyvumo dydžių. 

 
Analizei atlikti Komisija turi parinkti priešingąją padėtį. Šio metodo tikslas – palyginti 
projektą, kuriam skiriama pagalba, su hipotetine padėtimi, kai valstybės pagalba nebūtų 
suteikta. Tik tokiu būdu galima išanalizuoti tam tikrus bendros svarbos tikslus (pvz., dėl rinkos 
nepakankamumo) ir skatinamąjį poveikį (Ar pasikeitė pagalbos gavėjo elgsena?). 
 
3. Teigiamo ir neigiamo poveikio pusiausvyros vertinimas / bendra pusiausvyra teigiama 
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Sprendžiant šį klausimą, vertinamas galimas neigiamas pagalbos poveikis bei jo mastas, ir 
vertinama neigiamo ir teigiamo pagalbos poveikio pusiausvyra. 
 
Neigiamas poveikis – tai visų pirma konkurenciją ir prekybą iškraipantis poveikis. Tai, pvz., 
gali būti neveiksmingai veikiančių įmonių pasitraukimo išvengimas ir jų gyvavimo 
palaikymas, privačių investicijų išstūmimas, kintančių paskatų iškraipymas, valstybės pagalbos 
išlaidos, susijusios su biudžeto išlaidomis ir kt. 
 
Didelio masto neigiamą pagalbos poveikį turi pakankamai atsverti atitinkamo aukšto lygio 
teigiamas poveikis, kad pagalba būtų pripažinta suderinama. Tokiai analizei atlikti poveikis 
abiejose lygties pusėse turėtų būti išreikštas tiek kokybiškai, tiek, jei įmanoma, kiekybiškai. 
Komisija bendrai įvertins poveikį gamintojams ir vartotojams su pagalbos priemone 
susijusiose rinkose. Bendras rezultatas priklausys nuo tam tikrų siūlomos pagalbos priemonės 
ypatybių ir, kai priemonėms taikomas išsamus vertinimas, bus įvertintas kiekvienu konkrečiu 
atveju. 
 
 

5. Pranešimo ir leidimo suteikimo procedūros 
 

Bendrijos atliekama valstybės pagalbos priežiūra grindžiama ex ante leidimo sistema. Pagal 
šią sistemą prašoma, kad valstybės narės praneštų („ex ante pranešimas“) Komisijai apie 
ketinimą skirti arba pakeisti valstybės pagalbą; joms draudžiama įgyvendinti tokią pagalbą 
anksčiau, nei Komisija leis ją įgyvendinti („neveikimo principas“). Pagal Sutartį Komisijai 
suteikta teisė nuspręsti, ar pagalbos priemonė, apie kurią jai buvo pranešta, yra valstybės 
pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, ar nėra, ir, jei priemonė yra valstybės 
pagalba, nuspręsti, ar ji atitinka Sutarties 87 straipsnio 2 ar 3 dalyje nustatytus reikalavimus 
išimčiai taikyti. Valstybės narės negali skirti jokios valstybės pagalbos, nebent apie ją buvo 
pranešta Komisijai ir buvo gautas jos leidimas. Bet kokia pagalba, skirta be Komisijos 
pritarimo, savaime laikoma „neteisėta pagalba“. Remdamasi dabartinėmis procedūrinėmis 
taisyklėmis, Komisija privalo nurodyti susigrąžinti iš pagalbos gavėjų neteisėtą pagalbą, kuri 
laikoma nesuderinama su bendrąja rinka. Be to, Europos teismai yra pripažinę, kad 
nacionaliniai teisėjai yra kompetentingi nuspręsti, ar buvo laikomasi pranešimo pateikimo 
procedūrų, o jei jų nebuvo laikomasi, nurodyti susigrąžinti pagalbą kartu su atitinkamomis 
palūkanomis. 

Pastaraisiais metais Komisija pradėjo valstybės pagalbos procedūrų modernizavimo ir 
supaprastinimo procesą. Šiuo tikslu Taryba 1998 m. gegužės 7 d. priėmė Reglamentą (EB) 
Nr. 994/98s, pagal kurį leidžiama, kad Komisija valstybės pagalbai reguliuoti priimtų 
vadinamuosius „bendrosios išimties reglamentus“. Priėmusi tokius reglamentus, Komisija 
gali pripažinti kai kurias valstybės pagalbos rūšis suderinamomis su Sutartimi, jeigu jos 
atitinka tam tikras sąlygas, taigi netaikyti joms reikalavimo iš anksto pranešti apie jas 
Komisijai ir gauti jos pritarimą. Praeityje Komisija priėmė kelis bendrosios išimties 
reglamentus. Tačiau 2008 m. šiuos reglamentus pakeitė naujas Bendrasis bendrosios išimties 
reglamentas, kuriame sujungta galiojanti teisinė sistema ir nustatytos papildomos naujos 
priemonių rūšys, kurioms netaikomas reikalavimas pranešti apie pagalbą. Taigi valstybės 
narės gali skirti BBIR nustatytas sąlygas atitinkančią pagalbą, neprivalėdamos iš anksto 
pranešti apie ją Komisijai ir gauti jos sutikimą. Daugiau informacijos apie BBIR galima rasti 
priede (žr. 1 atmintinę). Kitame reglamente nustatytas de minimis taisyklės taikymas, ir jame 
numatyta, kad įmonei skirta pagalba, kurios suma trejų finansinių metų laikotarpiu yra 
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mažesnė kaip 200 000 EUR ir atitinka tam tikras sąlygas, nėra valstybės pagalba, kaip 
apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, nes laikoma, kad ji nedaro poveikio prekybai arba 
neiškraipo konkurencijos (žr. 13 atmintinę). Taigi apie tokias priemones pranešti nereikia. 

 

Vykstant modernizavimo procesui, reikia atskirti dvi pagalbos priemonių rūšis. 
 

• Pagalbos priemonės, kurioms netaikomas reikalavimas pranešti 
 
Apie individualios pagalbos priemones arba pagalbos schemas, kurios atitinka visas 
Komisijos priimtame BBIR nustatytas sąlygas, Komisijai pranešti nereikia. Vietoj to prašoma, 
kad valstybė narė pateiktų Komisijai pagalbos priemonę apibūdinančią santrauką per 20 darbo 
dienų nuo priemonės įgyvendinimo dienos. Jei pagalbos priemonė atitinka visas De minimis 
reglamente (žr. 13 atmintinę) nustatytas sąlygas, netaikomas net ir reikalavimas pateikti tokią 
informacijos santrauką (tačiau valstybės narės įpareigotos stebėti tokios pagalbos skyrimą 
pagal De minimis reglamentą). Jei priemonėms pagal BBIR netaikomas reikalavimas pranešti, 
valstybės narės taip pat įpareigotos paskelbti visą tokios priemonės tekstą internete ir 
užtikrinti, kad toks tekstas būtų prieinamas per visą priemonės galiojimo laikotarpį. 

 
• Pagalbos priemonės, kurioms taikomas reikalavimas pranešti 
 

1999 m. kovo 22 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) 659/1999 (kuris vėliau buvo iš dalies 
pakeistas)10, kuriame nustatytos procedūrinės taisyklės, kuriomis reikia vadovautis skiriant 
valstybės pagalbą. Vėliau buvo priimtas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/200411, kuriuo 
įgyvendinamas minėtas Tarybos reglamentas. Toliau apžvelgiamos įprastai pateikiamam 
pranešimui taikomos taisyklės. 

 

• Pranešimas 
 

Atitinkama valstybė narė (pagrindinės valdžios institucijos) turi pranešti apie planuojamas 
pagalbos priemones per savo nuolatinę atstovybę. Norėdama paspartinti procedūrą, Komisija 
daugeliui pagalbos rūšių nustatė standartines pranešimo formas. Pranešimo pateikimo 
procedūrai palengvinti ir paspartinti valstybėms narėms buvo suteikta galimybė naudotis 
specialiąja programine įranga SANI. 

Tam tikriems nedideliems esamos pagalbos pakeitimams taikoma supaprastinta pranešimo 
pateikimo sistema ir greitesnio sprendimo priėmimo procedūra. Tokia supaprastinta tvarka 
gali būti laikoma priimtina tik tuo atveju, jei Komisija yra nuolat informuojama apie 
atitinkamos esamos pagalbos teikimą. 

 

• Prašymas pateikti papildomos informacijos 
 

Jeigu pranešimas neišsamus, Komisija prašys pateikti papildomos informacijos. Atitinkamai 
valstybei narei paprastai skiriama 20 dienų šiai informacijai pateikti. 

                                                 
10 OL L 83, 1999 3 27, p. 1. 
11 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, OL L 140, 2004 4 30, p. 1–134. 
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• Nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas 
 

Komisija turi du mėnesius siūlomai pagalbai išnagrinėti. Dviejų mėnesių laikotarpis prasideda 
nuo dienos, kai Komisija gauna visą padėčiai įvertinti būtiną informaciją ir pranešimą galima 
laikyti išsamiu. Toks nagrinėjimas paprastai baigiamas „sprendimu neprieštarauti“ arba 
„sprendimu pradėti 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą“. 

Jei Komisija nusprendžia neprieštarauti, apsvarstytą pagalbos priemonę galima įgyvendinti. 

Komisija pradeda 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, jei abejoja pagalbos priemonės, 
apie kurią pranešta, suderinamumu su bendrąja rinka. Tokiais atvejais Komisija pradeda 
„oficialaus nagrinėjimo procedūrą“. Komisija paskelbia pagalbos aprašymą Oficialiajame 
leidinyje ir savo svetainėje ir prašo atitinkamos valstybės narės ir suinteresuotųjų šalių pateikti 
pastabas. Apklausos pabaigoje Komisija priima galutinį sprendimą. Jis gali būti teigiamas 
(pagalbą galima teikti), neigiamas (pagalbos negalima teikti) arba teigiamas, bet su tam 
tikromis sąlygomis (pagalbą galima teikti, jei laikomasi tam tikrų sąlygų). Šiai apklausai 
atlikti nustatytas ilgiausias orientacinis terminas – 18 mėnesių. 

Pagal Sutarties 230 straipsnį visus sprendimus peržiūri Europos Teisingumo Teismas. 
Nacionaliniai teismai taip pat dalyvauja įgyvendinant Komisijos sprendimus dėl pagalbos 
susigrąžinimo. 

6. Pagal struktūrinių fondų programas teikiama valstybės 
pagalba 

2007–2013 m. struktūrinių fondų vykdomose veiklos programose nustatyta standartinė sąlyga, 
kad „bet kokia pagal šią programą teikiama valstybės parama turi atitikti procedūros ir 
svarbiausias valstybės pagalbos taisykles, galiojančias valstybės paramos teikimo metu“. Už 
šios sąlygos laikymosi užtikrinimą atsakingos vadovaujančios valdžios institucijos. 
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Priedas. Valstybės pagalbos atmintinės 
 

Pateikiama 13 atmintinių, kiekviena iš jų susijusi su konkrečiu valstybės pagalbos klausimu, 
susistemintu pagal pagalbos rūšis arba pagalbos priemones. 

Kiekvienoje atmintinėje pateikiama glausta konkrečiam klausimui taikomų pagrindinių 
nuostatų santrauka. Be to, pateikiamos tikslios atitinkamo taikomo Komisijos reglamento, 
gairės, sistemos, komunikato ar pranešimo nuorodos. Atmintinėse nurodytų teisės aktų 
nesutrumpintus tekstus taip pat galima rasti Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html. 

 

1 atmintinė. Bendrasis bendrosios išimties reglamentas 
2 atmintinė. Pagalba kovai su klimato kaita ir kitoms aplinkos apsaugos priemonėms 
3 atmintinė. Pagalba moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir naujovių diegimui 
4 atmintinė. Regioninė pagalba 
5 atmintinė. Pagalba sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 
6 atmintinė. Pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms 
7 atmintinė. Pagalba užimtumui 
8 atmintinė. Pagalba mokymui 
9 atmintinė. Rizikos kapitalo priemonės 
10 atmintinė. Valstybės pagalbos elementai valdžios institucijoms parduodant žemę ir  
 pastatus 
11 atmintinė. Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos 
12 atmintinė. Garantijų pranešimas 
13 atmintinė. De minimis taisyklė 
 

 

Pastaba 
Pridėtose atmintinėse pateikta glausta, kartais supaprastinta valstybės pagalbą 
reglamentuojančių teisės aktų santrauka. Šiose atmintinėse pateiktos santraukos ir 
lentelės nėra pagrindas jokioms teisėms įgyti. Skaitytojui, norinčiam susipažinti su 
konkrečiai sričiai taikomų taisyklių didesnę teisinę galią turinčiu tekstu, kiekvienoje 
atmintinėje pateikiamos tikslios atitinkamų nesutrumpintų teisės aktų tekstų nuorodos. 

Ši vadovo versija buvo atnaujinta 2008 m. rugsėjo 30 d. 
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1 atmintinė. Bendrasis bendrosios išimties reglamentas 

Nuoroda 
Šioje atmintinėje pateikiama 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant 
Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrojo bendrosios išimties reglamento) (OL L 214, 2008 8 9, 
p. 3–47) (toliau – tik BBIR) santrauka. 

Daugiau informacijos apie BBIR taikymą atskiroms pagalbos rūšims pateikta atitinkamam 
klausimui skirtose atskirose šio priedo atmintinėse. 

Taikymo sritis 
BBIR taikomas visiems ekonomikos sektoriams, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros, žemės 
ūkio ir anglių sektorius12, ir išskyrus regioninę pagalbą plieno, laivų statybos ir sintetinių 
pluoštų sektoriuje, taip pat išskyrus regioninės pagalbos schemas, skirtas specialiems 
ekonominės veiklos sektoriams (išskyrus turizmą). Jis netaikomas su eksportu susijusiai veiklai 
arba pagalbai, kuria remiamas vietinių prekių naudojimas vietoj importuojamų prekių. Jis 
netaikomas ad hoc pagalbai didelėms įmonėms, išskyrus regioninę investicinę ir užimtumo 
pagalbą. 
 
BBIR nustatytos individualios pagalbos ribos13 (kiekvienai priemonių rūšiai), kurių neviršijant 
jis taikomas. 
 

Sąvokos 
Priemonėms, kurios išvardytos BBIR ir atitinka jame nustatytas sąlygas ir kriterijus, 
netaikomas reikalavimas pranešti apie pagalbą. Taigi valstybės narės gali nevaržomos jas 
įgyvendinti, o Komisijai nereikia atlikti papildomo vertinimo. 
 
Pagalbai, kurios BBIR neapima, tebetaikomas reikalavimas pranešti ir įprastinis Komisijos 
atliekamas valstybės pagalbos vertinimas. 
 
BBIR į vieną tekstą sujungtos ir suderintos anksčiau atskiruose reglamentuose nustatytos 
taisyklės. Jame taip pat išplėsta reikalavimo pranešti netaikymo sritis, į kurią įtrauktos penkios 
pagalbos rūšys, kurioms išimtis iki šiol nebuvo taikyta (pagalba aplinkos apsaugai, pagalba 
naujovių diegimui, didelėms įmonėms skiriama pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai, pagalba rizikos kapitalo forma ir pagalba moterų įsteigtoms naujoms įmonėms). 
 
BBIR taikomas tik skaidriai pagalbai, t. y. pagalbai, kurią sudaro subsidijos ir palūkanų 
subsidijos, paskolos, kai bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas remiantis 
orientacinėmis palūkanų normomis, garantijų schemos, fiskalinės priemonės (taikant 
priemonės ribą) ir pagalbai grąžintino avanso forma taikant tam tikras sąlygas. 
                                                 
12 Tačiau tam tikromis aplinkybėmis taikant BBIR nustatytas sąlygas galima skirti pagalbą mokymui, pagalbą 
rizikos kapitalo forma, pagalbą MTTP ir naujovių diegimui, pagalbą palankių sąlygų neturintiems bei neįgaliems 
darbuotojams ir pagalbą aplinkos apsaugai. 
13 Pvz., investicinei pagalbai aplinkos apsaugai nustatyta didžiausia riba – 7,5 mln. EUR, MVĮ teikiamai pagalbai 
konsultavimui – 2 mln. EUR, fundamentiniams tyrimams – 20 mln. EUR, pramoniniams tyrimams – 
10 mln. EUR, neįgaliems darbuotojams – 10 mln. EUR.  
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Pagalbą leidžiama skirti, tik jei ji daro skatinamąjį poveikį. BBIR nustatyti įvairūs nevienodo 
sudėtingumo kriterijai, pagal kuriuos tikrinama, ar pagalba daro skatinamąjį poveikį: i) tam 
tikrų rūšių priemonių atveju manoma, kad jos turi skatinamąjį poveikį; ii) MVĮ atveju laikoma, 
kad pagalba turi skatinamąjį poveikį, jei paraiška dėl pagalbos pateikta prieš pradedant vykdyti 
projektą ir iii) pagalbos didelėms įmonėms atveju, be pirmiau minėtos sąlygos, taip pat 
reikalaujama, kad valstybė narė prieš suteikdama pagalbą patikrintų pagrindines 
dokumentuose nurodytas sąlygas. 

BBIR nustatytos pagalbos rūšys ir pagalbos intensyvumas 
 
Pagal BBIR leidžiama skirti šių rūšių pagalbą: 
 

• pagalbą MVĮ, 
• pagalbą moksliniams tyrimams ir naujovių diegimui, 
• pagalbą regioninei plėtrai, 
• pagalbą mokymui, 
• pagalbą užimtumui, 
• pagalbą rizikos kapitalo forma, 
• pagalbą aplinkos apsaugai, 
• pagalbą verslumui skatinti. 

 
3 lentelė. Priemonių rūšys, atitinkamos pagalbos sumos ir pagalbos intensyvumo dydžiai, taikomi pagal 

BBIR.  

Pagalbos priemonės rūšis Didžiausia leistina pagalbos 
suma pagal BBIR 

Viršutinė pagalbos intensyvumo 
riba pagal BBIR 

Regioninė investicinė pagalba ir 
pagalba užimtumui (tik remiamose 
teritorijose), (13 straipsnis) 
 
(didelės, vidutinės ir mažos įmonės) 
 

Pagalba sudaro mažiau kaip 
75 % didžiausios pagalbos sumos 
investicijoms, kurių tinkamos 
finansuoti išlaidos yra 
100 mln. EUR 

• Regioninės pagalbos 
intensyvumo dydis pagal 
atitinkamą regioninės pagalbos 
žemėlapį IR 
• +20 procentinių punktų, kai 
pagalba skiriama mažoms įmonėms 
• +10 procentinių punktų, kai 
pagalba skiriama vidutinėms 
įmonėms (išskyrus didelius 
investicinius projektus ir transporto 
sektorių)14 

Pagalba įsteigtoms naujoms mažoms 
įmonėms (14 straipsnis) 

• 2 mln. EUR vienai įmonei 
regionuose pagal Sutarties 87 
straipsnio 3 dalies a punktą 
• 1 mln. EUR vienai įmonei 
regionuose pagal Sutarties 87 
straipsnio 3 dalies c punktą 
• Vienai įmonei per metus 
skiriama suma – ne daugiau kaip 
33 % pirmiau nurodytų pagalbos 
sumų 

Regionuose pagal Sutarties 87 
straipsnio 3 dalies a punktą: 
• 35 % per pirmuosius trejus metus 
nuo įmonės įsteigimo 
• 25 % dvejus metus po to 
 
Regionuose pagal 87 straipsnio 3 
dalies c punktą: 
• 25 % per pirmuosius trejus metus 
nuo įmonės įsteigimo 
15 % dvejus metus po to15 

                                                 
14 Žemės ūkio sektoriui taikomi kitokie intensyvumo dydžiai. 
15 Tam tikrais atvejais intensyvumas gali būti padidintas 5 % tinkamų finansuoti išlaidų. 
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Pagalbos priemonės rūšis Didžiausia leistina pagalbos 
suma pagal BBIR 

Viršutinė pagalbos intensyvumo 
riba pagal BBIR 

MVĮ teikiama investicinė pagalba ir 
pagalba užimtumui (taip pat ir ne 
remiamose teritorijose) (15 straipsnis) 
 
Investicijoms į žemės ūkio produktų 
perdirbimą ir prekybą jais 

7,5 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 
 
 
7,5 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 

• 20 % mažoms įmonėms 
• 10 % vidutinėms įmonėms 
 
 
• 75 % atokiausiuose regionuose 
• 65 % mažosiose Egėjo jūros 
salose 
• 50 % regionuose pagal Sutarties 
87 straipsnio 3 dalies a punktą 
40 % visuose kituose regionuose  

Pagalba moterų įsteigtoms naujoms 
mažoms įmonėms  

1 mln. EUR vienai įmonei (ne 
daugiau kaip 33 % tos sumos 
per metus) 

15 % per pirmuosius penkerius 
metus 
 

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui  2 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui  

50 % 

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse 2 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 

50 % 

Pagalba rizikos kapitalo forma 
 

1,5 mln. EUR vienai tikslinei 
įmonei per 12 mėnesių 
laikotarpį 

Nenurodyta 

Pagalba moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai 
 

• Fundamentiniai tyrimai: 
20 mln. EUR 
• Pramoniniai tyrimai: 
10 mln. EUR 
• Kiti: 7,5 mln. EUR vienos 
įmonės vienam projektui 
 
•Suma didinama du kartus, 
jeigu tai EUREKA16 projektas 

Didelės įmonės: 
• fundamentiniai tyrimai: 100 % 
• pramoniniai tyrimai: 50 % 
• bandomoji taikomoji veikla: 25 % 
 
Vidutinės įmonės: 
• pramoniniai tyrimai: 60 % 
• bandomoji taikomoji veikla: 35 % 
 
Mažos įmonės: 
• pramoniniai tyrimai: 70 % 
• bandomoji taikomoji veikla: 45 % 
+15 procentinių punktų priemoka 
(iš viso iki 80 %), jeigu 
bendradarbiauja ne mažiau kaip dvi 
įmonės 

Pagalba techninių galimybių studijoms 
 

• Fundamentiniai tyrimai: 
20 mln. EUR 
•Pramoniniai tyrimai: 
10 mln. EUR 
• Kiti: 7,5 mln. EUR vienos 
įmonės vienam projektui 
•Suma didinama du kartus, 
jeigu tai EUREKA projektas 

• MVĮ: 75 % pramoninių tyrimų 
studijoms, 50 % bandomosios 
taikomosios veiklos studijoms 
 
• Didelės įmonės: 65 % pramoninių 
tyrimų studijoms, 40 % 
bandomosios taikomosios veiklos 
studijoms 

Pagalba su MVĮ pramoninės 
nuosavybės teisėmis susijusioms 
išlaidoms padengti  

5 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 

• Fundamentiniai tyrimai: 100 % 
• Pramoniniai tyrimai: 50 % 
• Bandomoji taikomoji veikla: 25 % 
 

                                                 
16 EUREKA – tai visos Europos į rinką orientuotų pramoninių MTTP organizacijų tinklas. 
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Pagalbos priemonės rūšis Didžiausia leistina pagalbos 
suma pagal BBIR 

Viršutinė pagalbos intensyvumo 
riba pagal BBIR 

Pagalba naujoves diegiančioms 
naujoms įmonėms  

• 1 mln. EUR 
• 1,5 mln. EUR regionuose 
pagal Sutarties 87 straipsnio 3 
dalies a punktą 
•1,25 mln. EUR regionuose 
pagal Sutarties 87 straipsnio 3 
dalies c punktą 

Nenurodyta 

Pagalba moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai žemės ūkio ir 
žuvininkystės sektoriuose 

Laikantis specialių sąlygų 100 % laikantis specialių sąlygų 

MVĮ teikiama pagalba naujovių 
diegimo konsultacinėms paslaugoms ir 
naujovių diegimo paramos paslaugoms 

200 000 EUR vienai įmonei per 
trejų metų laikotarpį 

75 %, nebent turimas nacionalinis 
arba Europos sertifikatas 

Pagalba įdarbinant kviestinius aukštos 
kvalifikacijos darbuotojus 

Nenurodyta 50 % vienai įmonei ir kviestiniam 
asmeniui trejiems metams 

Pagalba mokymui 2 mln. EUR vienam mokymo 
projektui 

• 25 % specialiajam mokymui 
• 60 % bendrajam mokymui 
• +10 procentinių punktų, jei 
mokymas suteikiamas neįgaliems 
ar palankių sąlygų neturintiems 
darbuotojams 
• +20 procentinių punktų mažoms 
įmonėms 
• +10 procentinių punktų 
vidutinėms įmonėms 
100 % jūrų transporto sektoriuje 

Pagalba palankių sąlygų neturinčių 
darbuotojų įdarbinimui darbo 
užmokesčio subsidijų forma  

5 mln. EUR vienai įmonei per 
metus 

50 % 

Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumui 
darbo užmokesčio subsidijų forma  

10 mln. EUR vienai įmonei per 
metus 

75 % 

Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumo 
papildomoms išlaidoms kompensuoti 

10 mln. EUR vienai įmonei per 
metus 

100 % 

Investicinė pagalba, leidžianti taikyti 
griežtesnius standartus nei Bendrijos 
nustatytieji arba gerinti aplinkos 
apsaugą, jeigu Bendrijos standartų nėra 

7,5 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 

Didelės įmonės: 35 % 
Vidutinės įmonės: 45 % 
Mažos įmonės: 55 % 

Pagalba naujoms transporto 
priemonėms, kurioms taikomi 
griežtesni standartai nei Bendrijos 
nustatytieji, įsigyti 

7,5 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 

Didelės įmonės: 35 % 
Vidutinės įmonės: 45 % 
Mažos įmonės: 55 % 

Pagalba MVĮ, skirta iš anksto 
prisitaikyti prie būsimų aplinkos 
apsaugos standartų 
 

7,5 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 

Jeigu įgyvendinta likus daugiau nei 
trejiems metams iki standarto 
įsigaliojimo datos: 
• 15 % mažoms įmonėms 
• 10 % vidutinėms įmonėms 
 
Jeigu įgyvendinama likus 1–3 
metams iki standarto įsigaliojimo 
datos: 10 % mažoms įmonėms 



 23  

Pagalbos priemonės rūšis Didžiausia leistina pagalbos 
suma pagal BBIR 

Viršutinė pagalbos intensyvumo 
riba pagal BBIR 

Pagalba investicijoms į energijos 
taupymo priemones 
 

7,5 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 

Du skaičiavimo būdai: 
1. Papildomos investicinės išlaidos 
(grynosios): 
• didelė įmonė: 60 % 
• vidutinė įmonė: 70 % 
• maža įmonė: 80 % 
 
2. Papildomos investicinės išlaidos 
(bendrosios): 
• didelė įmonė: 20 % 
• vidutinė įmonė: 30 % 
• maža įmonė: 40 % 

Pagalba investicijoms į labai 
veiksmingą bendrą šilumos ir elektros 
energijos gamybą 
 

7,5 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 

Didelės įmonės: 45 % 
Vidutinės įmonės: 55 % 
Mažos įmonės: 65 % 

Pagalba investicijoms, kuriomis 
skatinamas energijos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimas 
 

7,5 mln. EUR vienos įmonės 
vienam projektui 

Didelės įmonės: 45 % 
Vidutinės įmonės: 55 % 
Mažos įmonės: 65 % 

Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams 
atlikti 
 

Nenurodyta Didelės įmonės: 50 % 
Vidutinės įmonės: 60 % 
Mažos įmonės: 70 % 

Pagalba aplinkos apsaugai mokesčių 
lengvatų forma 
 

 Nenurodyta Intensyvumo dydis nenustatytas 
(leidžiama, tik jei mokamas bent 
mažiausias Bendrijos nustatytas 
mokestis ne ilgiau kaip dešimt 
metų) 

 

Sumavimas 
Pagal BBIR nustatytas atskiras priemones skiriama pagalba gali būti sumuojama, jeigu tokios 
pagalbos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias 
galima nustatyti. Tų pačių tinkamų finansuoti išlaidų atveju, kai išlaidos iš dalies arba visiškai 
sutampa, sumuoti pagalbos neleidžiama, jei tokio sumavimo rezultatas – viršijamas didžiausias 
leistinas pagalbos intensyvumas, taikomas tokiai pagalbai pagal BBIR. 
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2 atmintinė. Pagalba kovai su klimato kaita ir kitoms aplinkos 
apsaugos priemonėms 

Nuoroda 
Šioje atmintinėje pateikiama Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairių 
(OL C 82, 2008 4 1, p. 1) (toliau šioje atmintinėje – gairės) santrauka. Joje taip pat pateikiama 
informacija apie BBIR taikymą pagalbai aplinkos apsaugai. 

Taikymo sritis 
Gairės skirtos pagalbai veiksmams, kuriais siekiama kompensuoti žalą arba užkirsti kelią 
žalai, kuri gali būti padaryta mūsų fizinei aplinkai ar gamtiniams ištekliams arba skatinti 
veiksmingą tokių išteklių naudojimą. Valstybės pagalbos kontrolė šioje srityje užtikrina, kad 
taikant valstybės pagalbos priemones būtų pasiektas aukštesnis aplinkos apsaugos lygis, negu 
jis būtų be pagalbos, ir kad teigiamas pagalbos poveikis atsvertų neigiamą. 

Apskritai gairės taikomos visiems sektoriams, kuriems galioja Sutartis, įskaitant sektorius, 
kuriems taikomos specialiosios Bendrijos valstybės pagalbos taisyklės (nebent šiose 
taisyklėse būtų nurodyta kitaip). Tačiau gairės netaikomos: 

• pagalbai MTTP bei aplinkai nežalingų gaminių projektavimui ir gamybai. Vis dėlto 
šios gairės taikomos investicinei pagalbai įsigyti ekologiškų naujovių turtą (projektą), 
skirtą pačios įmonės daromai taršai sumažinti; 

• pagalbai mokymui aplinkos apsaugos srityje; 
• pagrindinei žemės ūkio produktų gamybai, jeigu priemones jau apima Bendrijos 

valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairės17; 
• žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams jos taikomos, tik jei nėra kitų specialių 

nuostatų; 
• per didelėms sąnaudoms; 
• centralizuotam šildymui, išskyrus atvejus, kai jis padeda taupyti energiją; 
• oro, kelių, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų transporto infrastruktūrai; 
• aplinkai nežalingų gaminių, mašinų arba transporto priemonių projektavimui ir 

gamybai, siekiant, kad jie naudotų mažiau gamtinių išteklių, taip pat priemonėms, 
įgyvendinamoms siekiant pagerinti saugą ir higieną; ir 

• anglies dioksido surinkimui bei saugojimui. 
 

Vertinimas 
Gairės parengtos pagal valstybės pagalbos veiksmų planą, kuriame nustatytas patobulintas 
valstybės pagalbos vertinimo ekonominis metodas ir pusiausvyros tyrimas. Dėl to gairėse 
pateikiamos taisyklės, kuriomis remdamasi Komisija atliks arba standartinį vertinimą (pagal 
kurį valstybės pagalba gali būti laikoma suderinama, jeigu ji atitinka gairių 3 skirsnyje 
nustatytus paprastesnius kriterijus), arba išsamų vertinimą (nustatytą gairių 5 skirsnyje), 
kuriam kiekvienu konkrečiu atveju reikalinga išsamesnė priemonių analizė ir pusiausvyros 
tyrimas. Gairėse nustatyta, kad iš principo Komisija turi įvertinti valstybės pagalbos 
priemonių aplinkos apsaugos srityje skatinamąjį poveikį, būtinumą ir proporcingumą. 
 

                                                 
17 Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairės, OL C 319, 2006 12 27. 
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4 lentelė. Ribos, kurias viršijus pagal gaires atliekamas išsamus vertinimas* 

Priemonės rūšis Standartinis 
vertinimas 

Išsamus vertinimas 

Priemonėms, kurias apima BBIR Taip (jeigu neatitinka 
BBIR nustatytų 

sąlygų) 

Visos priemonės, apie kurias pagal 
BBIR turi būti atskirai pranešta 

Visai investicinei pagalbai 
(neatsižvelgiant į rūšį) 

Taip 7,5 mln. EUR įmonei 

Pagalba energijos taupymo veiklai Taip 5 mln. EUR įmonei 5 metams 

Pagalba atsinaujinančios elektros 
energijos ir (arba) bendrai 
atsinaujinančios šilumos gamybos veiklai

Taip Įrenginiams, kurių atsinaujinančios 
elektros energijos gamybos pajėgumas 
viršija 125 MW 

Pagalba biokuro gamybos veiklai Taip Įrenginiams, kurių gamybos pajėgumas 
viršija 150 000 t per metus 

Pagalba bendros šilumos ir elektros 
energijos gamybos veiklai 

Taip Bendros šilumos ir elektros energijos 
gamybos įrenginiams, kurių elektros 
energijos gamybos pajėgumas viršija 
200 MW 

Pagalba mažinant aplinkos apsaugos 
mokesčius arba nuo jų atleidžiant 

Taip Ne 

*Visoms kitoms pagalbos aplinkos apsaugai priemonėms, kurios nustatytos gairėse, bet nenurodytos 
pirmiau pateiktoje lentelėje, taikomas tik standartinis vertinimas. 

 

Pagalbos priemonės 
 

Investicinė pagalba įmonėms, taikančioms griežtesnius standartus nei Bendrijos 
nustatytieji arba gerinančioms aplinkos apsaugą, jeigu Bendrijos standartų nėra 

• Tinkamas finansuoti išlaidas gali sudaryti tik papildomos investicinės išlaidos, būtinos 
aukštesniam aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti. Į veiklos pelną ir sąnaudas atsižvelgiama 
penkerius metus. Tinkamos finansuoti investicijos gali būti skirtos žemei, pastatams, 
gamybos priemonėms ir technologijų perdavimui. Pagalba negali būti teikiama siekiant 
priimtų, bet dar neįsigaliojusių standartų. 

 
Investicinė pagalba naujoms transporto priemonėms, kurioms taikomi griežtesni 
standartai nei Bendrijos nustatytieji arba kuriomis gerinama aplinkos apsauga, jeigu 
Bendrijos standartų nėra, įsigyti 

• Tinkamas finansuoti išlaidas gali sudaryti tik papildomos investicinės išlaidos, būtinos 
aukštesniam aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti. Į veiklos pelną ir sąnaudas atsižvelgiama 
penkerius metus. Pagalba naujoms kelių, geležinkelių, vidaus vandenų ir jūrų transporto 
priemonėms, atitinkančioms priimtus, bet dar neįsigaliojusius Bendrijos standartus, jei 
nauji standartai nebus taikomi atgaline data, įsigyti. Pagalba taip pat gali būti teikiama 
esamų transporto priemonių modernizavimui. 

 

Investicinė pagalba išankstiniam būsimų Bendrijos standartų taikymui 

• Tinkamas finansuoti išlaidas gali sudaryti tik papildomos išlaidos, būtinos aukštesniam 
aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti. Į veiklos pelną ir sąnaudas atsižvelgiama penkerius 
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metus. Tinkamos finansuoti investicijos gali būti skirtos žemei, pastatams, gamybos 
priemonėms ir technologijų perdavimui. Pagalba gali būti teikiama, jei standartai 
pradedami taikyti ne vėliau kaip vienerius metus prieš įsigaliojant Bendrijos standartams. 

 
Pagalba energijos taupymui 

Investicinė pagalba 

• Tinkamas finansuoti išlaidas gali sudaryti tik papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su 
energijos taupymu ir aukštesniu nei Bendrijos standartuose nustatytu energijos taupymo 
lygmeniu. Be to, atitinkamai atimamas arba pridedamas veiklos pelnas arba veiklos 
sąnaudos, kurios atsiranda per pirmuosius trejus (MVĮ atveju), pirmuosius ketverius 
(didelių įmonių, kurioms netaikoma ES CO2 PILS (prekybos išlakų leidimais sistema), 
atveju) arba pirmuosius penkerius (didelių įmonių, kurioms taikoma ES CO2 PILS) šių 
investicijų naudojimo metus. Tinkamos finansuoti investicijos gali būti atliekamos į žemę, 
pastatus, gamybos priemones ir technologijų perdavimą. 

 
Pagalba veiklai 

• Pagalbą sudaro tik grynųjų papildomų gamybos sąnaudų kompensavimas, atsižvelgiant į 
taupant energiją gaunamą naudą. Suteikta investicinė pagalba atimama iš gamybos 
sąnaudų. Jos trukmė ribojama penkeriems metams. 

 
Pagalba atsinaujinantiems energijos šaltiniams 

Investicinė pagalba 

• Tinkamas finansuoti išlaidas gali sudaryti tik papildomos investicinės išlaidos, kurias 
patiria pagalbos gavėjas, palyginti su tokio pat našumo įprasta jėgaine ar šildymo sistema. 
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti skaičiuojamos atimant visą veiklos pelną ir veiklos 
sąnaudas per pirmuosius penkerius šių investicijų naudojimo metus. Tinkamos finansuoti 
investicijos gali būti skirtos žemei, pastatams, gamybos priemonėms ir technologijų 
perdavimui. 

• Pagalba biokuro gamybai leidžiama tik tvariam biokurui gaminti. 
 
Pagalba veiklai 

• Padengti energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių sąnaudų ir tokios rūšies 
energijos rinkos kainos skirtumą. 

 
Pagalba bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai 

Investicinė pagalba 

• Tinkamas finansuoti išlaidas gali sudaryti tik papildomos investicinės išlaidos, būtinos 
labai veiksmingai bendros šilumos ir elektros energijos gamybos jėgainei įrengti ir 
naudoti, palyginti su orientacinėmis investicijomis. Tinkamos finansuoti išlaidos 
skaičiuojamos atimant visą veiklos pelną ir sąnaudas, atsiradusias per pirmuosius 
penkerius šių investicijų naudojimo metus. Tinkamos finansuoti investicijos gali būti 
skirtos žemei, pastatams, gamybos priemonėms ir technologijų perdavimui. 

 
Pagalba veiklai 

• Galioja tokios pat taisyklės kaip atsinaujinančiai energijai. Tinkami finansuoti įrenginiai – 
įmonės, tiekiančios elektros energiją ir šilumą gyventojams, jeigu šios elektros energijos 
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arba šilumos gamybos sąnaudos viršija rinkos kainą. Naudojant vien tik pramonėje, jei 
galima įrodyti, kad vieno energijos vieneto gamybos pagal tą technologiją sąnaudos viršija 
vieno tradicinės energijos vieneto rinkos kainą. 

 

Investicinė pagalba veiksmingu energijos naudojimu pagrįstam centralizuotam šildymui 

• Tinkamas finansuoti išlaidas gali sudaryti tik papildomos investicinės išlaidos, kurias 
patiria pagalbos gavėjas, palyginti su tokio pat našumo tradicinėmis šildymo sistemomis. 
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti skaičiuojamos atimant visą veiklos pelną ir 
sąnaudas per pirmuosius penkerius šių investicijų naudojimo metus. Tinkamos finansuoti 
investicijos gali būti skirtos žemei, pastatams, gamybos priemonėms ir technologijų 
perdavimui. 

 
Pagalba atliekų tvarkymui 

• Tinkamas finansuoti išlaidas gali sudaryti tik papildomos investicinės išlaidos, būtinos 
investavimui į atliekų tvarkymą atlikti, kurias patiria pagalbos gavėjas, palyginti su 
orientacinėmis investicijomis. Tinkamos finansuoti išlaidos skaičiuojamos atimant visą 
veiklos pelną ir sąnaudas per pirmuosius penkerius šių investicijų naudojimo metus. 

• Tam tikromis aplinkybėmis apima pakartotinio atliekų naudojimo, perdirbimo ir 
panaudojimo veiklą. Pagalba skirta kitų įmonių keliamai taršai sumažinti. Ji nėra skirta 
pagalbos gavėjo keliamai taršai mažinti. 

 
Pagalba užterštoms teritorijoms atkurti 

• Jei už teršimą atsakingas asmuo nenustatytas arba negalima jo priversti padengti išlaidas, 
valstybės pagalbą gali gauti už vietovių atkūrimą atsakingas asmuo. Teršėjas apibrėžiamas 
kaip asmuo, atsakingas už taršą pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią teisę. 

• Tinkamos finansuoti išlaidos lygios atkūrimo darbų sąnaudoms, atėmus žemės vertės 
padidėjimą. 

 
Pagalba įmonių perkėlimui 

• Pagalba tam tikrų įmonių perkėlimui į naujas teritorijas gali būti skiriama tik tuo atveju, 
jeigu įmonės vieta keičiama aplinkosaugos pagrindais ir remiantis administraciniu arba 
teismo sprendimu, arba įmonės ir kompetentingos valdžios institucijos susitarimu. Be to, 
perkeliama įmonė privalo laikytis griežčiausių aplinkos apsaugos standartų, galiojančių 
naujoje jos persikėlimo vietovėje. 

• Tinkamas finansuoti išlaidas gali sudaryti tik grynosios perkėlimo išlaidos. Komisija 
atsižvelgs į pelną (t. y. pajamas, gaunamas dėl paliekamos gamyklos pardavimo ar 
nuomos, atlyginimą nusavinimo atveju) ir išlaidas (žemės pirkimo, naujos gamyklos 
statybos ar pirkimo, sutartinių netesybų). 

 
Pagalba taikant prekybos leidimais sistemas 

• Pagalba gali būti suderinama, tik jei sistemos parengtos taip, kad būtų siekiama didesnių 
aplinkos apsaugos tikslų, palyginti su nustatytais privalomais Bendrijos standartais, jei 
pagalba skiriama skaidriai ir objektyviai, jei mažesne nei rinkos kaina įmonei išduodamų 
prekybos leidimų bendra suma neviršija jos poreikių, jei naujiems dalyviams neteikiamas 
pranašumas ir nėra per didelių kliūčių patekti į rinką. 

• Įvertinamas valstybės pagalbos būtinumas ir proporcingumas. Jei pagalba neteikiama (t. y. 
visi leidimai parduodami aukcione), dėl prekybos leidimais sistemos turi labai padidėti 
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gamybos sąnaudos, kurios negali būti perkeltos vartotojams labai nesumažinant 
pardavimo apimties, be to, nėra įmanoma sumažinti išlakų kiekio, kad leidimų kaina taptų 
pakeliama. 

• Suteikiant leidimus ES CO2 PILS (prekybos išlakų leidimais sistemos) prekybos 
laikotarpiu, kuris baigiasi 2012 m. gruodžio 31 d., į pagalbos būtinumą ir proporcingumo 
bandymą neatsižvelgta. 

 
Pagalba mažinant aplinkos apsaugos mokesčius arba nuo jų atleidžiant 

• Leidžiama, jeigu dėl tokios pagalbos bent netiesiogiai pagerėja aplinkos apsauga ir jeigu 
mokesčių sumažinimas arba atleidimas nuo jų nekliudo siekti bendro tikslo. 

• Suderintieji mokesčiai. Pagalba leistina 10 metų laikotarpiu, jeigu pagalbos gavėjai moka 
bent mažiausią Bendrijos mokesčių normą ir jei mokesčių sumažinimas ar atleidimas nuo 
jų atitinka atitinkamo Bendrijos teisės akto nuostatas. 

• Nesuderintieji mokesčiai ir suderintieji mokesčiai, jei mokamas mažesnis mokestis už 
mažiausią Bendrijos mokesčių normą. Atleidimas nuo mokesčių ar jų sumažinimas turi 
būti būtinas ir proporcingas. 
– Pagalbos būtinumas. Pagalbos gavėjai atrenkami vadovaujantis objektyviais ir 

skaidriais kriterijais, o dėl nesumažintų aplinkos apsaugos mokesčių turi labai padidėti 
gamybos sąnaudos, kurios negali būti perkeltos vartotojams labai nesumažinant 
pardavimo apimties. 

– Pagalbos proporcingumas. Kiekvienas pagalbos gavėjas moka dalį nacionalinio 
mokesčio, atsižvelgiant į jo veiksmingumą, palyginti su geriausia technologija 
Europos ekonominėje erdvėje (EEE), arba 20 % nacionalinio lygio (nebent 
atsižvelgiant į ribotą konkurencijos iškraipymą būtų pateisinamas mažesnis lygis), 
arba valstybės narės ir pagalbą gaunančios įmonės sudaro aplinkosaugos susitarimus. 

 

Papildomų investicinių išlaidų apskaičiavimo principas 

Papildomos investicinės išlaidos apskaičiuojamos dviem etapais: 

1. Investicinės išlaidos nustatomos lyginant su priešingąja padėtimi, kuri susiklostytų, 
jeigu valstybės pagalbos nebūtų. Priešingosios padėties scenarijus turi būti patikimas ir 
bent jau atitikti taikomus Bendrijos standartus. 

2. Veiklos pelnas, gautas per nustatytą investicijų naudojimo laikotarpį (paprastai 
penkerius metus), atimamas, o atitinkamos veiklos sąnaudos pridedamos. 

 

Didžiausia pagalba 
5 lentelė. Bendra didžiausio pagalbos intensyvumo, išreikšto tinkamų finansuoti išlaidų procentine dalimi, 

apžvalga 

Pagalbos priemonės rūšis Investicinė pagalba Pagalba veiklai 
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Pagalbos priemonės rūšis Investicinė pagalba Pagalba veiklai 

a) Investicinė pagalba įmonėms, 
taikančioms griežtesnius standartus nei 
Bendrijos nustatytieji arba gerinančioms 
aplinkos apsaugą, jeigu Bendrijos standartų 
nėra 
 
ir 
 
b) Pagalba naujoms transporto 
priemonėms, kurioms taikomi griežtesni 
standartai nei Bendrijos nustatytieji arba 
kuriomis gerinama aplinkos apsauga, jeigu 
Bendrijos standartų nėra, įsigyti  

Mažos įmonės: 70 % 
Vidutinės įmonės: 60 % 
Didelės įmonės: 50 % 
 
Konkursas: 100 % 
 
Priemoka už diegiamas 
ekologiškas naujoves: +10 % 
 

 

c) Investicinė pagalba išankstiniam būsimų 
Bendrijos standartų taikymui 
 

Daugiau nei 3 metais anksčiau: 
• mažos įmonės: 25 % 
• vidutinės įmonės: 20 % 
• didelės įmonės: 15 % 
 
1–3 metais anksčiau: 
• mažos įmonės: 20 % 
• vidutinės įmonės: 15 % 
• didelės įmonės: 10 % 

 

d) Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams 
atlikti  

Mažos įmonės: 70 % 
Vidutinės įmonės: 60 % 
Didelės įmonės: 50 % 

 

e) Pagalba energijos taupymui 
 

Mažos įmonės: 80 % 
Vidutinės įmonės: 70 % 
Didelės įmonės: 60 % 

• 100 % per 5 metus tolygiai iki 0 
sumažėjančių papildomų išlaidų 
ARBA 
• 50 % papildomų išlaidų 5 
metams 

f) Pagalba atsinaujinantiems energijos 
šaltiniams 

Mažos įmonės: 80 % 
Vidutinės įmonės: 70 % 
Didelės įmonės: 60 % 
 
Konkursas: 100 % 

• Gamybos sąnaudų ir rinkos 
kainos skirtumo padengimas 
ARBA 
• 100 % per 5 metus tolygiai iki 0 
sumažėjančių papildomų išlaidų 
ARBA 
50 % papildomų išlaidų 5 metams

g) Pagalba bendrai šilumos ir elektros 
energijos gamybai  

Mažos įmonės: 80 % 
Vidutinės įmonės: 70 % 
Didelės įmonės: 60 % 
 
Konkursas: 100 % 

Galioja atsinaujinančios energijos 
rūšims taikomos taisyklės 
 

h) Pagalba veiksmingu energijos 
naudojimu pagrįstam centralizuotam 
šildymui 
 

Mažos įmonės: 70 % 
Vidutinės įmonės: 60 % 
Didelės įmonės: 50 % 
 
Konkursas: 100 % 

 

i) Pagalba atliekų tvarkymui Mažos įmonės: 70 % 
Vidutinės įmonės: 60 % 
Didelės įmonės: 50 % 

 

j) Pagalba užterštoms teritorijoms atkurti 100 % tinkamų finansuoti 
išlaidų  
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Pagalbos priemonės rūšis Investicinė pagalba Pagalba veiklai 

k) Pagalba įmonių perkėlimui Mažos įmonės: 70 % 
Vidutinės įmonės: 60 % 
Didelės įmonės: 50 % 

 

Pranešimas 
 
BBIR nustatytos naujos pagalbos aplinkos apsaugai rūšys, kurioms netaikomas reikalavimas 
pranešti. Atsižvelgiant į BBIR nustatytas sąlygas (įskaitant specialiuosius pagalbos 
intensyvumo dydžius), tam tikrais atvejais nereikia pranešti apie investicinę pagalbą, kuria 
įmonėms suteikiama galimybė taikyti griežtesnius standartus nei Bendrijos nustatytieji arba 
gerinti aplinkos apsaugą, jeigu Bendrijos standartų nėra, pagalbą naujoms transporto 
priemonėms, kurioms taikomi griežtesni standartai nei Bendrijos nustatytieji arba kuriomis 
gerinama aplinkos apsauga, jeigu Bendrijos standartų nėra, įsigyti, apie pagalbą MVĮ 
išankstiniam būsimų Bendrijos standartų taikymui, investicinę pagalbą energijos taupymo 
priemonėms, investicinę pagalbą labai veiksmingai bendrai šilumos ir elektros energijos 
gamybai, investicinę pagalbą atsinaujinančių šaltinių energijos naudojimui skatinti, pagalbą 
aplinkos apsaugos tyrimams atlikti ir pagalbą mažinant aplinkos apsaugos mokesčius. 
 
Tačiau apie tokią pagalbą reikia pranešti, jeigu jos suma viršija vienam vienos įmonės 
vykdomam investiciniam projektui nustatytą 7,5 mln. EUR atskiro pranešimo ribą. Panašiai, 
jeigu neįvykdomos BBIR nustatytos sąlygos, apie pagalbą taip pat reikia pranešti, ir ji bus 
vertinama remiantis gairėmis. 
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3 atmintinė. Pagalba moksliniams tyrimams, technologijų 
plėtrai ir naujovių diegimui 

Nuoroda 
Šioje atmintinėje pateikiama „Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, 
taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemos“ (OL C 323, 2006 12 30, p. 1) (toliau šioje 
atmintinėje – sistema) santrauka. Joje taip pat pateikiama informacija apie BBIR taikymą 
pagalbai moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir naujovių diegimui. 

Taikymo sritis 
Sistema apima visas priemones, kurias taikant teikiama valstybės pagalba įmonės 
moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir naujovių diegimui. 
 
Valstybės pagalba nelaikoma ši parama moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir 
naujovių diegimui: 

• mokslinių tyrimų organizacijų skirtas viešasis ne ekonominės mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir naujovių diegimo veiklos finansavimas; 

• remiantis rinkos sąlygomis viešosios valdžios institucijų iš įmonių užsakyti moksliniai 
tyrimai ir technologijų plėtra (vieša paraiškų teikimo tvarka). 

 
Sektoriai, kuriems taikomos specialios taisyklės: 

• geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transporto; 
• žemės ūkio ir žuvininkystės: visais atvejais didžiausias pagalbos intensyvumas – 100 % 

(yra nustatytos sąlygos). 

Sąvokos 
Fundamentiniai tyrimai – bandomoji arba teorinė veikla, vykdoma pirmiausia siekiant gauti 
naujų žinių apie reiškinio pagrindus ir stebimus faktus, nenumatant tiesioginio tokių žinių 
praktinio taikymo arba naudojimo; 
 
Pramoniniai tyrimai – suplanuoti moksliniai tyrimai arba labai svarbūs tyrimai, kuriais 
siekiama įgyti naujų žinių ar įgūdžių, kuriuos būtų galima panaudoti kuriant naujus gaminius, 
procesus arba paslaugas ar gerokai patobulinant esamus gaminius, procesus arba paslaugas; 
 
Bandomoji taikomoji veikla – turimų mokslinių, technologinių, verslo ir kitų atitinkamų 
žinių ir įgūdžių įgijimas, sujungimas, formavimas ir taikymas, siekiant sukurti naujų, pakeistų 
arba patobulintų gaminių, procesų arba paslaugų planus, susitarimus arba dizainą (tam 
tikromis sąlygomis įskaitant komerciškai tinkamų naudoti prototipų ar bandomųjų projektų 
kūrimą). 

Pagalbos priemonės 
Pagal sistemą derančiomis pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą pripažįstamos šios 
priemonės: 
 

• pagalba MTTP projektams; 
• pagalba techninių galimybių studijoms; 
• pagalba, skirta MVĮ pramoninės nuosavybės teisių išlaidoms padengti; 
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• pagalba naujoms naujoves diegiančioms įmonėms; 
• pagalba procesų ir organizacinių naujovių diegimui paslaugų sektoriuje; 
• pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos 

paslaugoms; 
• pagalba įdarbinant kviestinius aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir 
• pagalba naujovių diegimo grupėms. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 
Tinkamos finansuoti išlaidos priklauso nuo siūlomos priemonės rūšies ir nurodytos 
atitinkamuose sistemos skirsniuose. Pavyzdžiui, tinkamomis finansuoti pagalbos MTTP 
projektams (t. y. pirmosios pirmiau minėtos pagalbos rūšies) išlaidomis laikomos šių rūšių 
išlaidos: 
 

• išlaidos personalui, t. y. mokslinių tyrimų veiklai vykdyti įdarbintiems darbuotojams, 
išlaikyti; 

• išlaidos, susijusios su priemonėmis ir įranga bei žeme ir pastatais, kurie naudojami 
mokslinių tyrimų projektui per jo vykdymo laikotarpį (jei tinka, taikant nusidėvėjimą); 

• mokslinių tyrimų, vykdomų pagal sutartis, techninių žinių ir patentų, perkamų arba 
įsigyjamų pagal licenciją iš išorės šaltinių rinkos kaina, išlaidos; 

• konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų tik projektui, išlaidos; 
• papildomos pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su moksliniais tyrimais; 
• kitos veiklos einamosios išlaidos, tiesiogiai susijusios su mokslinių tyrimų veikla. 

Pagalbos intensyvumas 
Panašiai kaip ir tinkamų finansuoti išlaidų atveju, pagalbos intensyvumas skiriasi atsižvelgiant 
į konkrečią priemonę. Pavyzdžiui, šioje lentelėje nurodomas pagalbos intensyvumas, 
taikomas pirmajai pagalbos priemonės rūšiai – pagalbai MTTP projektams. 

6 lentelė. Pagalbos MTTP projektams intensyvumas 

MTTP rūšis Maža įmonė Vidutinė įmonė Didelė 
įmonė 

Fundamentiniai tyrimai 100 % 100 % 100 % 

Pramoniniai tyrimai  70 % 60 % 50 % 

Pramoniniai tyrimai, kai: 
• įmonės bendradarbiauja; didelės įmonės: tarptautiniu mastu 
ar bent su viena MVĮ arba 
• įmonė bendradarbiauja su mokslinių tyrimų organizacija 
arba 
• platinami rezultatai 

80 % 75 % 65 % 

Bandomoji taikomoji veikla 45 % 35 % 25 % 

Bandomoji taikomoji veikla, kai: 
• įmonės bendradarbiauja; didelės įmonės: tarptautiniu mastu 
ar bent su viena MVĮ arba 
• įmonė bendradarbiauja su mokslinių tyrimų organizacija 

60 % 50 % 40 % 

 

Specialios sąlygos 
Sistemoje nustatyti trys vertinimo tipai remiantis teigiamojo ir neigiamojo pagalbos poveikio 
pusiausvyros tyrimu: 
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i) Standartinis vertinimas – jeigu projektas atitinka sistemos 5 skyriuje nustatytas sąlygas, 
laikoma, kad pusiausvyros tyrimas būtų teigiamas. Šiai kategorijai priskiriamos šios 
priemonės (nustatyta pagalba skiriama tik nacionalinėms institucijoms pateikus prašymą): 

 

• pagalba projektams ir techninių galimybių studijoms, jeigu pagalbos gavėjas yra MVĮ 
ir jeigu pagalbos suma nesiekia 7,5 mln. EUR vienam vienos MVĮ vykdomam 
projektui; 

• pagalba, skirta MVĮ pramoninės nuosavybės teisių išlaidoms padengti; 
• pagalba naujoms naujoves diegiančioms įmonėms; 
• pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms; 
• pagalba naujovių diegimo paramos paslaugoms ir 
• pagalba įdarbinant kviestinius aukštos kvalifikacijos darbuotojus. 

 

ii) Standartinis vertinimas parodant skatinamąjį poveikį ir reikalingumą – pagal sistemos 5 ir 
6 skyrius visos pagalbos, apie kurią pranešta ir kuri nesiekia nustatytos ribos išsamiam 
vertinimui atlikti (nurodyta toliau), ir pagalbos, kuri nepriskiriama nė vienai standartinio 
vertinimo kategorijai tik pagal 5 skyrių (pagalbos, kuri, kaip manoma, daro skatinamąjį 
poveikį). 

iii) Išsamus vertinimas – dėl didesnio konkurencijos iškraipymo pavojaus Komisija išsamiai 
įvertins priemones, kurių vertė viršija: 

• pagalbos projektams ir techninių galimybių studijoms atveju: 
– 20 mln. EUR, jeigu projektą daugiausia sudaro fundamentiniai tyrimai; 
– 10 mln. EUR, jeigu projektą daugiausia sudaro pramoniniai tyrimai; 
– 7,5 mln. EUR visų kitų projektų atveju; 

• procesų arba organizacinių naujovių diegimo paslaugų sektoriuje atveju – 
5 mln. EUR; 

• naujovių diegimo grupių atveju – 5 mln. EUR. 
 

Su kiekviena pagalbos schema reikia pateikti metinę vykdymo ataskaitą. 

 

7 lentelė. Pagalbos priemonių rūšys, pagal BBIR taikytinos atitinkamos viršutinės pagalbos sumos ribos ir 
ribos, kurias viršijus pagal sistemą atliekamas išsamus vertinimas 

Pagalbos priemonė Didžiausia leistina pagalbos 
suma pagal BBIR 

Standartinis 
vertinimas  

(pagal sistemą)

Išsamus vertinimas18 
(pagal sistemą) 

                                                 
18 Taip pat išsamiai vertinami visi atvejai, apie kuriuos Komisijai pranešama pagal BBIR nustatytą prievolę 
atskirai pranešti apie pagalbą. 
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Pagalbos priemonė Didžiausia leistina pagalbos 
suma pagal BBIR 

Standartinis 
vertinimas  

(pagal sistemą)

Išsamus vertinimas18 
(pagal sistemą) 

Pagalba projektams ir techninių 
galimybių studijoms  

•Fundamentiniai tyrimai: 
20 mln. EUR 
•Pramoniniai tyrimai: 
10 mln. EUR 
•Kiti: 7,5 mln. EUR vienam 
vienos įmonės projektui 
 
•Suma didinama du kartus, 
jeigu tai EUREKA projektas19 

Taip (jeigu 
BBIR 

nustatytos 
sąlygos 

neatitinkamos) 

• Fundamentiniai 
tyrimai: 20 mln. EUR 
• Pramoniniai tyrimai: 
10 mln. EUR 
•Kiti: 7,5 mln. EUR 
vienam vienos įmonės 
projektui 
 
•Suma didinama du 
kartus, jeigu 
tai EUREKA projektas 

Išlaidos MVĮ pramoninės 
nuosavybės teisėms 

5 mln. EUR vienam vienos 
įmonės projektui Taip Ne 

Naujos naujoves diegiančios 
įmonės 

 1 mln. EUR Taip Ne 

Naujovių diegimo konsultacinės 
paslaugos ir naujovių diegimo 
paramos paslaugos 

200 000 EUR vienai įmonei 
trejiems metams Taip Ne 

Kviestinių aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų įdarbinimas 

50 % tinkamų finansuoti išlaidų 
3 metams vienai įmonei ir 
vienam kviestiniam asmeniui 

Taip Ne 

Procesų arba organizacinių 
naujovių diegimas  

Neįtraukta į BBIR  
Taip 

Paslaugų sektoriuje: 
5 mln. EUR vienam 
vienos įmonės projektui 

Naujoves diegiančios grupės Neįtraukta į BBIR  Taip 5 mln. EUR vienai 
grupei 

Pranešimas 
 
BBIR nustatytos naujos pagalbos moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir naujovių 
diegimui rūšys, kurioms netaikomas reikalavimas pranešti. Atsižvelgiant į BBIR nustatytas 
sąlygas (įskaitant specialiuosius pagalbos intensyvumo dydžius), tam tikrais atvejais nereikia 
pranešti apie pagalbą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektams, pagalbą techninių 
galimybių studijoms, pagalbą, skirtą MVĮ pramoninės nuosavybės teisių išlaidoms padengti, 
pagalbą moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai žemės ūkio ir žuvininkystės 
sektoriuose, pagalbą naujoms naujoves diegiančioms įmonėms, pagalbą naujovių diegimo 
konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms bei apie pagalbą 
įdarbinant kviestinius aukštos kvalifikacijos darbuotojus. 
 
Tačiau apie tokią pagalbą visada reikia pranešti, jeigu viršytos pirmiau pateiktoje lentelėje 
nurodytos atskiro pranešimo ribos. 
 
Panašiai, jeigu BBIR nustatytos sąlygos neatitinkamos, apie pagalbą taip pat reikia pranešti, ir 
ji bus vertinama remiantis sistema. 

                                                 
19 EUREKA – tai visos Europos į rinką orientuotų pramoninių MTTP organizacijų tinklas. 
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4 atmintinė. Regioninė pagalba 

Nuorodos 
Šioje atmintinėje apibendrinamos: 

• 2007–2013 m. Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairės (OL C 54, 2006 3 4, 
p. 13) (toliau šioje atmintinėje – gairės); 

• nuostatos dėl BBIR taikymo regioninei investicinei pagalbai bei pagalbai užimtumui ir 
pagalbai įsteigtoms naujoms įmonėms. 

 

Tikslas 
Siekiama skatinti mažiau išsivysčiusių regionų plėtrą: 

• teikiant paramą pradinėms investicijoms ir investicijoms bei užimtumui, susijusiems su 
pradinėmis investicijoms, taip pat įsteigtoms naujoms mažoms įmonėms arba 

• išimtiniais atvejais teikiant pagalbą veiklai. 

Taikymo sritis 
Gairės apima investicinę pagalbą, pagalbą įsteigtoms naujoms įmonėms ir pagalbą veiklai, 
skiriamą įmonėms, kurios yra regioninei pagalbai gauti nustatytus reikalavimus 
atitinkančiuose regionuose (žr. toliau). 

Gairės netaikomos pirminei Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų gamybai. Jos 
paprastai taikomos žemės ūkio produktų perdirbimui ir prekybai20. Tačiau jos netaikomos 
žuvininkystės sektoriui ir anglių pramonei. 

Specialios taisyklės taikomos: 

• transportui ir laivų statybai; 
• regioninę pagalbą draudžiama teikti plieno arba sintetinių pluoštų pramonei; 
• dideliems investiciniams projektams (žr. dalį „Sąvokos“). 

Pagrindinės sąlygos 
Kad būtų galima suteikti pagalbą pagal gaires, projektas turi atitikti šias pagrindines sąlygas: 
 

• įsigyjamas turtas yra naujas (išskyrus MVĮ); 
• investicijos regione išlaikomos mažiausiai penkerius metus (trejus metus MVĮ atveju) 

užbaigus tą projektą; 
• pagalbos gavėjo finansinis indėlis sudaro mažiausiai 25 % tinkamų finansuoti išlaidų. 
 

Sąvokos 
Galima išskirti dvi pagalbai gauti nustatytus reikalavimus atitinkančių regionų kategorijas: 

• regionai pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą – tai regionai, kuriuose yra 
neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas (NUTS II regionai, kurių BVP 
vienam gyventojui mažesnis kaip 75 % ES vidurkio); 

• regionai pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą – tai probleminės sritys, 
                                                 
20 Taip pat žr. Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gaires (OL C 319, 
2006 12 27). 
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apibrėžiamos remiantis valstybių narių pasiūlytais (nacionaliniais) rodikliais, 
atsižvelgiant į didžiausią gyventojų tankį ir keletą būtiniausių sąlygų piktnaudžiavimui 
išvengti. 

 
Pradinė investicija – tai investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su naujos 
įmonės steigimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos asortimento papildymu naujais, 
papildomais gaminiais arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu. 

Su investicija susijęs darbo vietų kūrimas – grynasis darbo vietų skaičiaus padidėjimas per 
trejus metus nuo investicijų pabaigos. 

Pagalba veiklai – pagalba, kurios tikslas – mažinti įmonės einamąsias išlaidas (pvz., darbo 
užmokesčio išlaidas, transporto išlaidas, nuomą). 

Didelis investicinis projektas – pradinių investicijų projektas, kurio tinkamos finansuoti 
investicinės išlaidos sudaro bent 50 mln. EUR dabartine verte (tinkamos finansuoti 
investicinės išlaidos apibrėžtos toliau). 

Didelis investicinis projektas, apie kurį reikia atskirai pranešti – tai didelis investicinis 
projektas, kai iš visų šaltinių gauta bendra pagalbos suma viršija 75 % didžiausios leistinos 
pagalbos sumos, kuri atitinkamame regione galėtų būti suteikta investiciniam projektui, kurio 
tinkamos finansuoti išlaidos siekia 100 mln. EUR. Valstybių narių prašoma atskirai pranešti 
apie visus atvejus, kai viršijama ta pagalbos suma. 

Bendrasis subsidijos ekvivalentas (BSE) – skirtos pagalbos nominalioji vertė, 
diskontuojama jos suteikimo metu. 
 
Pagalbos intensyvumas – BSE, išreikštas visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų procentine 
dalimi. 
 

Pagalba pradinėms investicijoms 

Tinkamos finansuoti išlaidos. Pagalba pradinėms investicijoms gali būti apskaičiuota kaip 
investicijų vertės procentinė dalis arba kaip su pradinėmis investicijomis susijusių darbo 
užmokesčio išlaidų procentinė dalis. 

• Investicija – materialioji investicija (žemė, pastatai, gamybos priemonės (įrenginiai) ir 
ribota nematerialioji investicija (išlaidos dėl technologijų perdavimo). Transporto 
sektoriuje su transporto įrangos įsigijimu susijusios išlaidos nėra tinkamos finansuoti. 

• Darbo užmokesčio išlaidos – numatomos bendros darbo užmokesčio ir privalomojo 
socialinio draudimo įmokų išlaidos per dvejus metus, padauginus iš sukurtų darbo vietų 
skaičiaus (galutinis atitinkamoje įmonėje sukurtų darbo vietų skaičius). 

Didžiausias pagalbos intensyvumas 
8 lentelė. Didžiausias pagalbos intensyvumas 

Regioninis BVP, išreikštas 
ES-25 BVP procentine dalimi 

Didelėms įmonėms taikomos 
didžiausios pagalbos normos 

Pagalbos normos 
atokiausiuose regionuose 

> 75 % 15 %–10 % 40 % 
< 75 % 30 % 50 % 
< 60 % 40 % 60 % 
< 45 % 50 % nenurodyta 
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Vadinamieji „statistinio poveikio regionai“, kurių BVP mažesnis kaip 75 % ES-15 BVP, bet 
didesnis kaip 75 % ES-25 BVP (3,6 % ES-25 gyventojų), pasinaudos pereinamojo statuso 
teikiamu privalumu ir įgis teisę gauti mažiausio dydžio pagalbą pagal Sutarties 87 straipsnio 
3 dalies a punktą; iki 2010 m. gruodžio 31 d. didelėms įmonėms bus taikoma 30 % pagalbos 
norma. Padėtis šiuose regionuose bus peržiūrima 2010 m. Jei padėtis juose pablogės ir BVP 
nesieks 75 % ES-25 vidurkio, jie ir toliau galės naudotis Sutarties 87 straipsnio 3 dalies 
a punkte nustatytu privalumu. Priešingu atveju, jie bus remtini pagal Sutarties 87 straipsnio 
3 dalies c punktą, nuo 2011 m. sausio 1 d. taikant 20 % pagalbos normą. 
Reikalavimus atitinkančios sritys nurodytos kiekvienai valstybei narei skirtuose regioninės 
pagalbos žemėlapiuose, skelbiamuose Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje21. 
Pereinamojo laikotarpio priemonės regionams, kurie atsidūrė sunkioje padėtyje dėl didžiausio 
pagalbos intensyvumo dydžio sumažinimo, numatomos taikyti iki 2010 m. pabaigos, o 
regionams, kurie nebėra remtini pagal naujas gaires, jas numatoma taikyti iki 2008 m. 
pabaigos. Šios sritys taip pat nurodytos žemėlapiuose. 
Didelėms investicijoms regioninės pagalbos intensyvumo viršutinė riba mažinama taip: 
• daliai tinkamų finansuoti išlaidų iki 50 mln. EUR taikoma 100 % taikytinos viršutinės 

regioninės pagalbos ribos; 
• daliai tinkamų finansuoti išlaidų tarp 50 mln. EUR ir 100 mln. EUR intensyvumas 

sumažinamas iki 50 % taikytinos viršutinės regioninės pagalbos ribos; 

• daliai tinkamų finansuoti išlaidų, kurios viršija 100 mln. EUR, intensyvumas sumažinamas 
iki 34 % viršutinės regioninės pagalbos ribos. 

• Pavyzdys: didžiausia pagalbos suma, kuri gali būti skirta dideliam investiciniam projektui, 
kurio tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 200 mln. EUR, o taikoma viršutinė regioninės 
pagalbos riba – 40 % BSE, sudaro 43,6 mln. EUR: 

i) iki 50 mln. EUR – 100 % taikytinos viršutinės regioninės pagalbos ribos => 
50 mln. EUR x 40 %; t. y. 20 mln. EUR; 
ii) daliai nuo 50 mln. EUR iki 100 mln. EUR – 50 % taikytinos viršutinės regioninės 
pagalbos ribos => 50 mln. EUR x (40 % x 50 %); t. y. 10 mln. EUR; 
iii) daliai, viršijančiai 100 mln. EUR – 34 % taikytinos viršutinės regioninės pagalbos 
ribos => 100 mln. EUR x (40 % x 34 %); t. y. 13,6 mln. EUR; 
Visa pagalbos suma => i + ii + iii = 20 mln. EUR + 10 mln. EUR + 13,6 mln. EUR = 
43,6 mln. EUR. 

 
Gairių 65 punkte pateikiamos nuostatos dėl dideliems investiciniams projektams, apie 
kuriuos nereikia pranešti, suteiktos valstybės pagalbos ex post stebėjimo, taip pat vadinamo 
„skaidrumo mechanizmu“. Dideli investiciniai projektai, apie kuriuos nereikia pranešti, – tai 
projektai, kuriems suteiktos pagalbos suma neviršija ribos, nuo kurios reikia pranešti apie 
pagalbą, t. y. 75 % didžiausios pagalbos sumos, kurią gali gauti investicinis projektas, kurio 
tinkamos finansuoti išlaidos yra 100 mln. EUR, taikant standartinę viršutinę pagalbos ribą, 
galiojusią didelėms įmonėms pagal patvirtintą regioninės pagalbos žemėlapį pagalbos 
suteikimo dieną. 
 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm.  
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Pagal skaidrumo mechanizmą, kai regioninė pagalba pagal esamas pagalbos schemas22 
suteikiama dideliems investiciniams projektams, apie kuriuos nereikia pranešti, valstybės 
narės privalo per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai kompetentinga institucija 
suteikė pagalbą, pateikti Komisijai reikalingą informaciją gairėse nustatyta standartine 
forma23. Po to glausta informacija skelbiama Konkurencijos generalinio direktorato 
svetainėje24. 
 
Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas visose remiamose teritorijose 20 procentinių 
punktų, jei pagalba teikiama mažoms įmonėms, ir 10 procentinių punktų, jei pagalba teikiama 
vidutinėms įmonėms. Dideliems investiciniams projektams, kurių tinkamos finansuoti išlaidos 
viršija 50 mln. EUR, tokią MVĮ priemoką skirti draudžiama. 

Sumavimas 
Pirmiau pateiktoje lentelėje nurodytos viršutinės pagalbos intensyvumo ribos taikomos visai 
pagalbos sumai: 

• kai parama suteikiama pagal kelias regioninės pagalbos schemas; 
• kai pagalba skiriama iš vietos, regioninių, nacionalinių arba Bendrijos šaltinių. 

 
Kai regioninei pagalbai gauti nustatytus reikalavimus atitinkančios išlaidos atitinka ir kitiems 
tikslams (pvz., MTTP ir naujovių diegimui) skiriamai pagalbai suteikti nustatytus 
reikalavimus, joms bus taikoma palankiausia viršutinė atitinkamų schemų riba. 

 

Pagalba veiklai 

Bendrosios nuostatos 
Išskyrus tam tikras išimtis, pagalba veiklai gali būti skirta tik regionuose pagal Sutarties 
87 straipsnio 3 dalies a punktą ir tik jeigu atitinkamos visos šios sąlygos: 

• pagalba pagrįsta atsižvelgiant į jos indėlį į regioninę plėtrą; 
• pagalbos lygis proporcingas sunkumams, kuriuos siekiama palengvinti; 
• pagalba yra ribotos trukmės ir pamažu mažinama. 

Valstybės narės turi įrodyti, kad tokie sunkumai egzistuoja ir yra svarbūs. 
Pagalba transportui. Pagalba papildomoms transporto išlaidoms kompensuoti gali būti 
teikiama tik atokiausiuose regionuose ir retai apgyvendintose srityse, kurios atitinka 
regioninei pagalbai gauti nustatytus reikalavimus. 
 
Pagalba gyventojų skaičiaus mažėjimui kompensuoti. Pagalba gyventojų skaičiaus 
mažėjimui kompensuoti gali būti nuolat skiriama mažiausiai apgyvendintuose regionuose, kur 
gyventojų tankis mažesnis kaip 8 gyv./km². 
 

                                                 
22  Komisijai visuomet privaloma pranešti apie individualią pagalbą, suteiktą ne pagal patvirtintas schemas 
(ad hoc pagalbą). 
23 Standartizuota pranešimo teikimo forma taip pat pateikta Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje 
Excel formatu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm.  
24 http://ec.europa.eu/competition. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm
http://ec.europa.eu/competition
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Pagalba atokiausių regionų patiriamiems sunkumams kompensuoti. Pagalba gali būti 
nuolat skiriama atokiausių regionų sunkumams (atokumui, izoliuotumui, mažumui, sudėtingai 
topografijai ir klimatui, ekonominei priklausomybei nuo keleto produktų) kompensuoti. 

Pagalba įsteigtoms naujoms mažoms įmonėms 
• Daugiausia 3 mln. EUR vienai įmonei regionuose pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies 

a punktą ir 2 mln. EUR vienai įmonei regionuose pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies 
c punktą; 

• 5 % priemoka regionuose pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą, kurių BVP 
mažesnis kaip 60 % ES BVP, retai apgyvendintuose regionuose, mažose salose, 
kuriose gyventojų skaičius mažesnis kaip 5 000 ir kitose panašaus dydžio 
bendruomenėse, kenčiančiose nuo panašios izoliacijos; 

• Pagalbos intensyvumas:    

9 lentelė. Didžiausias pagalbos intensyvumas 

 1–3 metai 4–5 metai 

Regionuose pagal 
Sutarties 87 straipsnio 3 
dalies a punktą 

35 % 25 % 

Regionuose pagal 
Sutarties 87 straipsnio 3 
dalies c punktą 

25 % 15 % 

Pranešimas 
Pagal BBIR skaidrioms regioninės investicinės pagalbos ir pagalbos užimtumui schemoms, 
kuriose laikomasi tinkamoms finansuoti išlaidoms nustatytų taisyklių ir atitinkamos valstybės 
narės regioninės pagalbos žemėlapyje apibrėžto didžiausio pagalbos intensyvumo dydžio, 
reikalavimas pateikti pranešimą Komisijai netaikomas. Tokie pagalbos intensyvumo dydžiai 
gali būti padidinti 20 procentinių punktų mažoms įmonėms ir 10 procentinių punktų 
vidutinėms įmonėms, išskyrus didelius investicinius projektus ir pagalbą transporto sektoriuje. 
Investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir prekybą taikomi kitokie pagalbos 
intensyvumo dydžiai. 

Regioninės pagalbos schemos, skirtos konkretiems ūkinės veiklos sektoriams, taip pat 
regioninė pagalba, skirta veiklai plieno sektoriuje, laivų statybos sektoriuje ir sintetinių 
pluoštų sektoriuje, neturėtų būti atleidžiamos nuo reikalavimo pranešti. Tačiau turizmo veiklai 
skirtos priemonės patenka į BBIR taikymo sritį. 

Didelėms įmonėms suteiktai ad hoc pagalbai BBIR netaikomas, išskyrus 13 straipsnyje 
nustatytus atvejus. Pagal tą nuostatą atskirai įmonei (įskaitant didelę įmonę) suteiktai skaidriai 
ad hoc pagalbai reikalavimas pranešti taip pat netaikomas, jeigu ji tik papildo pagal schemas 
teikiamą pagalbą, o ad hoc dalis neviršija 50 % visos pagalbos sumos. 

Pagalbai įsteigtoms naujoms mažoms įmonėms reikalavimas pranešti dabar taip pat 
nebetaikomas. 

BBIR ir gairėse investicinei pagalbai nustatytos esminės taisyklės iš esmės yra tokios pat, 
todėl pranešimas apie pagalbos priemonę, kuriai taikoma išimtis, nesuteiks jokio pranašumo. 

Atskirą pranešimą apie didelius investicinius projektus reikia pateikti, jei pagalbos suma viršija 
75 % didžiausios pagalbos sumos, kuri atitinkamame regione gali būti suteikta investiciniam 
projektui, kurio tinkamos finansuoti išlaidos yra 100 mln. EUR. 
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Panašiai, jeigu BBIR nustatytos sąlygos neatitinkamos, apie pagalbą taip pat reikia pranešti, ir 
ji bus vertinama remiantis gairėmis. 

 

10 lentelė. Regioninės pagalbos priemonių kategorijos, atitinkamos didžiausios pagalbos sumos ir 
viršutinės pagalbos intensyvumo ribos, taikytinos pagal BBIR25, bei ribos, kurias viršijus pagal gaires 

atliekamas išsamus vertinimas 

Priemonės rūšis Didžiausia leistina pagalbos suma 
pagal BBIR 

Standartinis 
vertinimas 

(gairės) 
Išsamus vertinimas (gairės) 

Pagalbos schemos 
(didelės, vidutinės 
ir mažos įmonės) 

• 13 straipsnis: tik remiami regionai: 
pagalba mažesnė kaip 75 % didžiausios 
pagalbos sumos, kuri gali būti suteikta 
investiciniam projektui, kurio tinkamos 
finansuoti išlaidos yra 100 mln. EUR 
 

Taip Ne pati schema, o tik dideli investiciniai 
projektai, apie kuriuos reikia atskirai 
pranešti: 
• rinkos dalis didesnė kaip 25 % 
• pajėgumas rinkose, kuriose yra 
nuosmukis, padidėja daugiau kaip 5 % 

 
Ad hoc pagalba 
MVĮ 

Taip 
• 13 straipsnis: remiami regionai: tik 
jeigu skirta schemai papildyti, ne daugiau 
kaip 50 % visos pagalbos sumos 
 

Taip 
 

Tik dideli investiciniai projektai, apie 
kuriuos reikia atskirai pranešti: 
• rinkos dalis didesnė kaip 25 % 
• pajėgumas rinkose, kuriose yra 
nuosmukis, padidėja daugiau kaip 5 % 

Ad hoc pagalba 
didelėms įmonėms 

• Iš principo išimtis pagal BBIR 
netaikoma 
Viena išimtis: leidžiama remiamuose 
regionuose, tik jeigu papildo pagalbą, 
kuri buvo suteikta pagal schemą, o 
didžiausia suma neviršija 50 % visos 
suteiktos pagalbos sumos, jeigu apie 
pagalbą nereikia atskirai pranešti 

Taip Tik dideli investiciniai projektai, apie 
kuriuos reikia atskirai pranešti: 
• rinkos dalis didesnė kaip 25 % 
• pajėgumas rinkose, kuriose yra 
nuosmukis, padidėja daugiau kaip 5 % 

Pagalba įsteigtoms 
naujoms mažoms 
įmonėms (tik 
schemos) 

• 2 mln. EUR vienai įmonei regionuose 
pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a 
punktą 
• 1 mln. EUR vienai įmonei regionuose 
pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c 
punktą 
• Metinė vienai įmonei skiriama suma – 
ne daugiau kaip 33 % minėtų pagalbos 
sumų  

Taip Nenurodyta 

                                                 
25 BBIR neapima didelių investicinių projektų, apie kuriuos reikia atskirai pranešti. 
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5 atmintinė. Pagalba sunkumus patiriančioms įmonėms 
sanuoti ir restruktūrizuoti 

Nuorodos 
Šioje atmintinėje pateikiama Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms 
įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL C 244, 2004 10 1, p. 2) (toliau šioje atmintinėje – 
gairės) santrauka. 

Taikymo sritis 
Gairės taikomos pagalbai sunkumus patiriančioms atskiroms įmonėms sanuoti ir (arba) 
restruktūrizuoti. 

Jos netaikomos plieno ir anglių kasybos sektoriams. Su keletu išimčių gairės taikomos 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams. Restruktūrizavimui žemės ūkio sektoriuje taikomos 
specialios papildomos taisyklės. 

Sąvokos 
Sunkumus patirianti įmonė – tai įmonė, kuri iš savo pačios išteklių arba iš lėšų, kurias gali 
gauti iš savo savininkų (akcininkų) ar kreditorių, negali sumažinti nuostolių, kurie be išorinio 
valdžios institucijų įsikišimo per trumpą ar vidutinės trukmės laikotarpį beveik garantuotai 
pasmerktų ją žlugti. 

Sanavimo pagalba yra laikina ir atšaukiama. Ji turėtų padėti sunkumus patiriančiai įmonei 
išlikti tol, kol rengiamas restruktūrizavimo ar likvidavimo planas ir (arba) kol Komisija arba 
kompetentingos šalies valdžios institucijos galės priimti sprendimą dėl to plano. 

Restruktūrizavimo pagalba grindžiama įvykdomu, nuosekliu ir tolimą ateitį numatančiu 
planu atkurti ilgalaikį įmonės gyvybingumą. 

Sąlygos 
Sanavimo pagalba turi atitikti šias sąlygas: 

• įmonė turi atitikti sunkumus patiriančios įmonės apibrėžtį; 
• pagalbą turi sudaryti atšaukiama likvidumo parama, suteikiama kaip paskolų garantijos 

ar paskolos, taikant įprastas komercinių palūkanų normas (kurios bent būtų panašios į 
Komisijos patvirtintas orientacines normas); 

• turi apsiriboti tokia suma, kurios reikia, kad įmonė nenutrauktų veiklos; 
• teikiama tik tiek laiko (ilgiausiai 6 mėnesius), kiek reikia įmonės atsigavimo planui 

parengti; 
• turi būti pateisinama dideliais socialiniais sunkumais ir nedaryti neigiamo poveikio 

pramonės būklei kitose valstybėse narėse; 
• apie ją pranešama Komisijai kartu su atitinkamos valstybės narės vardu duotu 

įsipareigojimu ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pagalbos skyrimo dienos pateikti 
Komisijai restruktūrizavimo arba likvidavimo planą arba įrodymą, kad paskolos 
grąžintos arba kad garantija nutraukta; 

• pagalba turi būti vienkartinė operacija („vieno ir paskutinio karto“ principas). 
 
Gairėse nustatyta supaprastinta procedūra, taikoma tuo atveju, jeigu pagalba grindžiama 
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praeities veiklos rezultatais pagal gairėse nustatytą formulę, o jos suma neviršija 
10 mln. EUR. 
 
Restruktūrizavimo pagalba gali būti skiriama, tik jei atitinkami šie kriterijai: 

• įmonė turi atitikti sunkumus patiriančios įmonės apibrėžtį; 
• Komisijai pateikiama įmonės restruktūrizavimo (atsigavimo) programa siekiant per 

pagrįstą laikotarpį atkurti įmonės gyvybingumą; 
• imamasi kompensacinių priemonių siekiant išvengti nepageidaujamo konkurencijos 

iškraipymo (pvz., atitinkamai mažinant pajėgumą); 
• pagalba apribojama iki mažiausios sumos, kurios reikia restruktūrizavimo priemonėms 

įgyvendinti. Pagalbos gavėjai turi svariai prisidėti savo ištekliais, be pagalbos; 
• įmonė turi visiškai įgyvendinti restruktūrizavimo planą ir laikytis visų nustatytų sąlygų; 
• restruktūrizavimo pagalba gali būti skiriama tik vieną kartą („vieno ir paskutinio karto“ 

principas); 
• būtina griežta kontrolė ir metinių ataskaitų teikimas; 
• MVĮ ir įmonės pagalbą gaunančiuose regionuose: pajėgumo mažinimo (pačių indėlio) 

kriterijai gali būti taikomi lanksčiau; 
• Komisija palankiai vertina valstybės pagalbą, skirtą socialinėms restruktūrizavimo 

sąnaudoms padengti. 
 
Didelės įmonės turi atskirai pranešti apie kiekvieną sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbos 
skyrimo atvejį. 
 
Sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba MVĮ (iki 10 mln. EUR įmonei) gali būti skirta 
vadovaujantis pagalbos schemomis, apie kurias buvo pranešta ir kurios buvo patvirtintos. 
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6 atmintinė. Pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms 

Nuoroda 
Šioje atmintinėje apibendrinamos nuostatos dėl BBIR taikymo valstybės pagalbai mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ). 

Taikymo sritis 
BBIR nustatytos specialiosios taisyklės dėl paramos MVĮ teikimo26. Šioje atmintinėje 
pateikiamos išimtinai MVĮ skiriamos pagalbos rūšys. Specialiosios taisyklės, taikytinos MVĮ 
pagalbos rizikos kapitalo forma, pagalbos MTTP ir naujovių diegimui, regioninės pagalbos ir 
pagalbos aplinkos apsaugai atveju, nagrinėjamos atitinkamose tiems klausimams skirtose 
atmintinėse27. 
 

Sąvokos 

MVĮ apibrėžtis 
MVĮ apibrėžtys pateiktos BBIR 1 priede. 
 
• Vidutinė įmonė – tai įmonė, atitinkanti visus šiuos kriterijus: 

– įmonėje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir 
– jos metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR ir (arba) visas balansas neviršija 

43 mln. EUR. 
 

• Maža įmonė – tai įmonė, atitinkanti visus šiuos kriterijus: 

– įmonėje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir 
– jos metinė apyvarta ir (arba) visas balansas neviršija 10 mln. EUR. 

 
• Labai maža įmonė (mikroįmonė) – tai įmonė, atitinkanti visus šiuos kriterijus: 

– įmonėje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir 
– jos metinė apyvarta ir (arba) visas balansas neviršija 2 mln. EUR. 

 
Kriterijai turi būti taikomi visai įmonei (įskaitant kitose valstybėse narėse ir ne ES esančias 
pavaldžiąsias įmones). Siekiant įvertinti tikrą konkrečios MVĮ ekonominę padėtį, reglamente 
pateikiamos savarankiškos įmonės, įmonės partnerės ir susijusios įmonės apibrėžtys. 
 
BBIR nustatytos sąlygos, pagal kurias reikalavimas pranešti netaikomas šioms išimtinai MVĮ 
skirtoms pagrindinėms pagalbos rūšims: 
 

• MVĮ teikiama investicinė pagalba ir pagalba užimtumui; 
• pagalba moterų įsteigtoms naujoms mažoms įmonėms; 

                                                 
26 Komisija šiuo metu rengia atskirą valstybės pagalbos MVĮ vadovą, kurio tikslas – pateikti glaustą ir sistemingą 
MVĮ taikytinų valstybės pagalbos taisyklių santrauką.  
27 Tai pagalba MVĮ, skirta iš anksto prisitaikyti prie būsimų Bendrijos standartų, pagalba MVĮ rizikos kapitalo 
forma, pagalba su MVĮ pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti, pagalba įdarbinant 
kviestinius aukštos kvalifikacijos darbuotojus arba pagalba naujų MVĮ steigimui.  
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• pagalba MVĮ, skirta iš anksto prisitaikyti prie būsimų Bendrijos standartų; 
• MVĮ teikiama pagalba konsultavimui; 
• pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse; 
• pagalba su MVĮ pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti; 
• pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos 

paslaugoms. 
 
Be šių priemonių, kurios išimtinai skirtos MVĮ, mažos ir vidutinės įmonės taip pat gali gauti 
BBIR išvardytų kitų rūšių pagalbą. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 
Pagalba gali būti skiriama šių rūšių išlaidoms padengti: 

• MVĮ teikiamos investicinės pagalbos ir pagalbos užimtumui atveju – išlaidoms 
investicijoms į materialųjį (žemę, pastatus, gamybos priemones (įrenginius)) ir 
nematerialųjį turtą (išlaidos dėl technologijų perdavimo) bei darbo užmokesčio 
išlaidoms; 

• pagalbos moterų įsteigtoms naujoms mažoms įmonėms atveju tinkamos finansuoti 
išlaidos – tai teisinio, patariamojo, konsultacinio ir administracinio pobūdžio sąnaudos, 
tiesiogiai susijusios su įmonės steigimu, taip pat tam tikros sąnaudos, patirtos per 
pirmuosius penkerius metus nuo įmonės įsteigimo (pvz., išorės finansavimo palūkanos 
ir dividendai, mokesčiai už gamybos patalpų (įrangos) nuomą, energija, vanduo, 
šildymas, mokesčiai (kiti nei PVM ir pelno mokestis) ir administracinės rinkliavos, 
nuvertėjimas, mokesčiai už gamybos patalpų išperkamąją nuomą, darbo užmokesčio 
išlaidos, vaikų ir tėvų priežiūros išlaidos); 

• pagalbos MVĮ, skirtos iš anksto prisitaikyti prie būsimų Bendrijos standartų, atveju 
tinkamos finansuoti išlaidos – tai tik papildomos investicinės išlaidos, kurios būtinos 
Bendrijos standarte nustatytam aplinkos apsaugos lygiui užtikrinti, palyginti su 
dabartiniu aplinkos apsaugos lygiu, kuris reikalaujamas prieš įsigaliojant šiam 
standartui; 

• pagalbos konsultavimui ir dalyvavimui mugėse atveju – paslaugų, kurias teikia išorės 
konsultantai, išlaidos ir pirmo įmonės dalyvavimo bet kurioje konkrečioje mugėje ar 
parodoje išlaidos; 

• pagalbos su pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti atveju 
prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos visos išlaidos, patirtos iki to momento, kol 
pagal pirmąją teisinę jurisdikciją suteikiama teisė (įskaitant su prašymo parengimu, 
užpildymu ir pateikimu susijusias išlaidas, taip pat išlaidas, patirtas pakartotinai 
pateikiant prašymą), vertimo ir kitos išlaidos, patirtos siekiant gauti arba įteisinti tokią 
teisę kitose teisinėse jurisdikcijose, ir išlaidos, patirtos ginant teisę oficialaus prašymo 
dėl naudojimosi teise pateikimo metu ir galimo protesto pateikimo procesinių veiksmų 
laikotarpiu (net jei tokios išlaidos patiriamos po to, kai tokia teisė suteikta); 

• pagalbos naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms atveju tinkamos finansuoti 
išlaidos – tai išlaidos, susijusios su vadovybės konsultavimu, technologine pagalba, 
technologijų perdavimo paslaugomis, mokymu, konsultavimu intelektinės nuosavybės 
teisių įsigijimo, apsaugos bei pardavimo ir licencijų sutarčių klausimais bei 
konsultavimu dėl standartų naudojimo. Pagalbos naujovių diegimo paramos 
paslaugoms atveju – išlaidos, susijusios su biuro plotu, duomenų bankais, techninėmis 
bibliotekomis, rinkotyra, laboratorijų naudojimu, kokybės ženklinimu, bandymais ir 
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sertifikavimu. 
 

Didžiausias pagalbos intensyvumas 
11 lentelė. Didžiausias pagalbos intensyvumas 

Priemonė Pagalbos intensyvumas 

Investicijos ir užimtumas28 
• Mažos įmonės 
• Vidutinės įmonės 

20 % 
10 % 

Moterų verslumas 
• Mažos įmonės 

15 % 

Išankstinis prisitaikymas prie būsimų Bendrijos 
standartų 

• Mažos įmonės 
• Vidutinės įmonės 

15 % 
10 % 

Išorės konsultantų paslaugos ir dalyvavimas 
mugėse 

50 % 

Su pramoninės nuosavybės teisėmis susijusios 
išlaidos 

• Fundamentiniai tyrimai 
• Pramoniniai tyrimai 
• Bandomoji taikomoji veikla  

 
100 % 
50 % 
25 % 

Naujovių diegimo konsultacinės paslaugos ir 
naujovių diegimo paramos paslaugos 

75 %, nebent turimas 
nacionalinis arba Europos 

sertifikatas 
 
 

Pranešimas 
BBIR nustatytas sąlygas atitinkančioms pagalbos priemonėms reikalavimas dėl ex ante 
pranešimo netaikomas. Tačiau toliau nurodytas ribas atitinkantys dideli projektai nuo 
reikalavimo atskirai pranešti neatleidžiami, jeigu individualios pagalbos bendrasis subsidijos 
ekvivalentas viršija 7,5 mln. EUR vienos įmonės vienam investiciniam projektui. MVĮ 
dalyvavimui mugėse ir MVĮ teikiamai pagalbai konsultavimui nustatyta 2 mln. EUR vienos 
įmonės vienam projektui riba. Pagalbai išlaidoms, susijusioms su MVĮ pramoninės 
nuosavybės teisėmis, padengti taikoma 5 mln. EUR vienos įmonės vienam projektui riba. 
Pagalbai naujovių diegimo konsultacinėms ir paramos paslaugoms nustatyta riba – ne daugiau 
kaip 200 000 EUR vienam gavėjui per bet kurį trejų metų laikotarpį. 

 

                                                 
28 Jeigu investicijos susijusios su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, taikomi didesni pagalbos 
intensyvumo dydžiai.  
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7 atmintinė. Pagalba užimtumui 

Nuoroda 
Šioje atmintinėje apibendrinamos nuostatos dėl BBIR taikymo valstybės pagalbai užimtumui. 
Specialiosios taisyklės, taikomos regioninei investicinei pagalbai ir pagalbai užimtumui bei 
MVĮ teikiamai investicinei pagalbai ir pagalbai užimtumui, pateikiamos atitinkamose 
atmintinėse. 

Taikymo sritis 
BBIR skirsnis dėl užimtumo apima tik šiems tikslams skiriamą pagalbą: 

• palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui darbo užmokesčio subsidijų forma; 
• neįgalių darbuotojų užimtumui darbo užmokesčio subsidijų forma; 
• neįgalių darbuotojų užimtumo papildomoms išlaidoms kompensuoti. 

 

BBIR bendrosios taikymo srities išimties tvarka skirti pagalbą užimtumui leidžiama net ir 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams, taip pat pirminei žemės ūkio produktų gamybai. 

Sąvokos 
Palankių sąlygų neturintis darbuotojas – bet kuris asmuo, kuris: 

• paskutinius 6 mėnesius neturėjo nuolatinio apmokamo darbo; arba 
• nėra įgijęs aukštesniojo vidurinio ar profesinio išsilavinimo; arba 
• vyresnis kaip 50 metų; arba 
• vienišas suaugęs asmuo, turintis vieną ar daugiau išlaikytinių; arba 
• dirbantis tam tikrame sektoriuje arba užsiimantis tam tikra profesine veikla valstybėje 

narėje, jei lyčių nelygybė tame sektoriuje arba tarp ta profesine veikla užsiimančių 
asmenų yra bent 25 % didesnė nei vidutinė lyčių nelygybė visuose ūkio sektoriuose 
toje valstybėje narėje, ir toks asmuo priklauso nepakankamai atstovaujamai lyčių 
grupei; arba 

• priklauso etninei mažumai ir turi ugdytis kalbos, profesinio mokymo įgūdžius ar įgauti 
darbo patirties, kad padidintų savo galimybes gauti stabilų darbą. 
 

Labai nepalankias sąlygas turintis darbuotojas – bet kuris asmuo, neturintis darbo 
24 mėnesius ar ilgiau. 

Neįgalus darbuotojas – bet kuris asmuo, kuris pripažintas neįgaliu pagal nacionalinės teisės 
aktus arba turintis pripažintą negalią, atsiradusią dėl fizinių, psichinių ar psichologinių 
sveikatos sutrikimų. 

Sąlygos 
Skiriant pagalbą palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui ir neįgalių darbuotojų 
užimtumui darbo užmokesčio subsidijų forma turi būti tenkinamos šios sąlygos: 

• įdarbinus asmenis, grynasis darbuotojų skaičius turi padidėti arba, jeigu toks skaičius 
nepadidėja, etatai turi tapti laisvi dėl savanoriško išėjimo iš darbo, neįgalumo, išėjimo į 
pensiją dėl amžiaus, savanoriško darbo laiko sumažinimo arba teisėto atleidimo dėl 
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netinkamo elgesio, o ne dėl atleidimo iš darbo dėl etatų mažinimo; 
• sukurtos darbo vietos turi būti išlaikomos bent minimalų laikotarpį pagal nacionalinės 

teisės aktus arba kolektyvinį susitarimą. 
 
Tinkamos finansuoti išlaidos 
Pagalba palankių sąlygų neturinčio darbuotojo įdarbinimui – darbo užmokesčio išlaidos per 
vienerius metus arba darbo užmokesčio išlaidos per 24 mėnesius labai nepalankias sąlygas 
turintiems darbuotojams (jeigu užimtumo laikotarpis trumpesnis negu 12 (24) mėnesių, 
pagalba atitinkamai mažinama pro rata). 

Pagalba neįgalaus darbuotojo užimtumui – darbo užmokesčio išlaidos per bet kokį nustatytą 
laikotarpį, kurį neįgalus darbuotojas dirba (jeigu šis laikotarpis trumpesnis negu 12 mėnesių, 
pagalba atitinkamai mažinama pro rata). 

Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumo papildomoms išlaidoms kompensuoti – papildomos 
išlaidos, tiesiogiai susijusios su neįgalaus darbuotojo užimtumu (išskyrus darbo užmokestį), 
įskaitant patalpų pritaikymo išlaidas, personalo užimtumo vien tik neįgaliam (-iems) 
darbuotojui (-ams) padėti išlaidas ir neįgaliam (-iems) darbuotojui (-ams) skirtos įrangos 
pritaikymo ar įsigijimo išlaidas; jei pagalbos gavėjas sukuria darbo vietas neįgaliesiems, taip 
pat įmonės statymo, įrengimo arba išplėtimo išlaidas ir visas su neįgalių darbuotojų 
įdarbinimu susijusias administravimo ir transporto išlaidas. 

Didžiausia pagalba 
12 lentelė. Didžiausias pagalbos intensyvumas 

Priemonė Pagalbos intensyvumas 

Pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų 
įdarbinimui 

50 % 

Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumui 75 % 

Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumo 
papildomoms išlaidoms kompensuoti 

100 % 

 

Pranešimas 
13 lentelė. Pagalba, neatleidžiama nuo reikalavimo pranešti 

Priemonė BBIR nustatyta atskiro pranešimo riba 

MVĮ teikiama investicinė pagalba ir pagalba užimtumui 7,5 mln. EUR vienos įmonės vienam projektui 
Palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimas 5 mln. EUR vienai įmonei per metus 
Neįgalių darbuotojų užimtumas darbo užmokesčio subsidijų 
forma 

10 mln. EUR vienai įmonei per metus 

Neįgalių darbuotojų užimtumo papildomos išlaidos 10 mln. EUR vienai įmonei per metus 
Kitų rūšių su užimtumu susijusios priemonės, nepriskiriamos 
nė prie vienos iš kategorijų, kurioms taikoma išimtis 

Nenurodyta 
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8 atmintinė. Pagalba mokymui 

Nuoroda 
Šioje atmintinėje apibendrinamos nuostatos dėl BBIR taikymo pagalbai mokymui. 

Taikymo sritis 
BBIR bendrosios taikymo srities išimties tvarka skirti pagalbą mokymui leidžiama net ir 
žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams, taip pat pirminei žemės ūkio produktų gamybai ir 
anglių sektoriuje. 

 

BBIR apima visą viešą paramą mokymui, kuri suteikia pranašumą vienai ar daugiau pramonės 
įmonių ar sektorių sumažindama išlaidas, kurias įprastomis sąlygomis jie patirtų, kai norėtų, 
kad jų darbuotojai įgytų naujų įgūdžių. Jis taikomas pagalbai mokymui, kurį organizuoja ir 
pačios įmonės, ir valstybiniai ar privatūs mokymo centrai. 

Sąvokos 
Specialusis mokymas – mokymas, tiesiogiai ir iš esmės susijęs su esamomis ar būsimomis 
darbuotojo pareigomis pagalbą gaunančioje įmonėje ir suteikiantis įgūdžių, kurie negali arba 
gali būti tik nedideliu mastu perkeliami į kitas įmones arba kitas darbo sritis. 

Bendrasis mokymas – mokymas, kuris nėra tiktai ar iš esmės susijęs su esamomis ar 
būsimomis darbuotojo pareigomis pagalbą gaunančioje įmonėje, bet suteikia įgūdžių, kurie 
lengvai gali būti perkeliami į kitas įmones arba kitas darbo sritis, ir taip labai pagerina 
darbuotojo galimybes įsidarbinti. Mokymas laikomas bendruoju, jeigu, pvz., jį kartu 
organizuoja skirtingos savarankiškos įmonės arba jeigu jis prieinamas skirtingų įmonių 
darbuotojams. Mokymas taip pat laikomas bendruoju, jeigu jis pripažintas, patvirtintas ar 
įteisintas valstybės valdžios institucijų ar įstaigų, kurioms valstybė narė ar Bendrija yra 
suteikusi reikalingus įgaliojimus. 

Jeigu projektas apima ir specialiojo, ir bendrojo mokymo elementus, kurie negali būti atskirti, 
arba neįmanoma nustatyti, ar projektas skirtas specialiajam ar bendrajam mokymui, taikomas 
specialiajam mokymui numatytas pagalbos intensyvumas. 

Tinkamos finansuoti išlaidos 
• Mokytojų išlaikymo išlaidos; 
• Mokytojų ir mokomų asmenų kelionės išlaidos, įskaitant apgyvendinimo išlaidas; 
• Kitos einamosios išlaidos (pvz., medžiagoms, atsargoms ir kt.); 
• Įrankių ir įrangos nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo tik aptariamo mokymo projekto 

metu, išlaidos; 
• Su mokymo projektu susijusios orientavimo ir konsultavimo paslaugų išlaidos; 
• Mokomų asmenų išlaikymo išlaidos ir bendrosios netiesioginės išlaidos 

(administracinės išlaidos, nuomos išlaidos, pridėtinės išlaidos), ne didesnės kaip 
pirmiau nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų suma. Nustatant mokomų asmenų 
išlaikymo išlaidas, galima atsižvelgti tik į tas valandas, kurias apmokomi asmenys 
faktiškai dalyvauja mokyme, atėmus visą gamyboje praleistą laiką. 
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Didžiausia pagalba 
14 lentelė. Didžiausias pagalbos intensyvumas 

 Specialusis 
mokymas 

Bendrasis 
mokymas 

Standartinė norma 25 % 60 % 

Kitos: 

Vidutinės įmonės 35 % 70 % 

Mažos įmonės 45 % 80 % 

Pagalbos gavėjai: palankių sąlygų neturintys arba 
neįgalūs darbuotojai 

35 % 70 % 

Jūrų transporto sektorius 100 % 100 % 
  

Pranešimas 
Pagalba mokymui, kurios suma viršija 2 mln. EUR vienam mokymo projektui, neatleidžiama 
nuo reikalavimo atskirai pranešti. 
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9 atmintinė. Rizikos kapitalo priemonės 

Nuorodos 
Šioje atmintinėje pateikiama Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo 
investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones skatinti (OL C 194, 2006 8 18, p. 2) (toliau šioje 
atmintinėje – gairės) santrauka. Joje taip pat pateikiama informacija apie BBIR taikymą 
rizikos kapitalo priemonėms. 

Tikslas 
Šių gairių tikslas – nustatyti kriterijus, kuriuos Komisija taikys, atlikdama rizikos kapitalo 
priemonių suderinamumo vertinimą pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą. 

Taikymo sritis 
Taikoma tik MVĮ skirtoms rizikos kapitalo schemoms. Priemonės skirtos rizikos akcinio ir 
(arba) iš dalies akcinio kapitalo finansavimui skirti ar skatinti įmonėse jų veiklos pradžios ir 
plėtros etapais. 

Rizikos kapitalo priemonėms nepriklauso pagalbos teikimas sunkumus patiriančioms 
įmonėms ir pagalba laivų statybos, anglių ir plieno pramonės įmonėms. Gairės netaikomos 
pagalbai su eksportu susijusiai veiklai. 

Komisija kreips daug dėmesio būtinybei neleisti pasinaudoti šiomis gairėmis siekiant apeiti 
galiojančiose bendrosiose nuostatose, gairėse ir reglamentuose nustatytus principus. 
  

Valstybės pagalbos buvimas 
Vertindama rizikos kapitalo priemones, Komisija nagrinės, ar esama valstybės pagalbos 
visuose šiuose lygmenyse: 

• Pagalba investuotojams. Jeigu priemonė sudaro investuotojams galimybę dalyvauti 
rizikos kapitalo fonde palankesnėmis sąlygomis nei tuo atveju, jei jie investuotų nesant 
tokios priemonės, tokie investuotojai gali gauti valstybės pagalbą. Tas pat taikoma ir 
tuo atveju, jei privatūs investuotojai dalyvauja fonde palankesnėmis nei valstybės 
investuotojams nustatytos sąlygos. 

• Pagalba investicinei priemonei, investiciniam fondui ir (arba) jo (-s) vadovams. 
Paprastai fondas nėra pats pagalbos gavėjas, o greičiau tarpinė priemonė pagalbai 
pervesti. Vis dėlto tam tikrais atvejais (pvz., dėl fiskalinių priemonių arba kitų 
priemonių, susijusių su tiesioginiais pervedimais į investicines priemones arba fondą, 
kurie yra nepriklausomos įmonės pobūdžio) pagalba gali būti, nebent investuojama 
tokiomis sąlygomis, kurios būtų priimtinos paprastam ūkio subjektui. 

• Pagalba įmonėms, į kurias investuojama. Įmonės nebus laikomos pagalbos gavėjomis, 
jeigu investicija teikiama tokiomis sąlygomis, kurios būtų priimtinos privačiam 
investuotojui rinkos ekonomikoje be valstybės įsikišimo. Tuo tikslu Komisija nagrinės, 
inter alia, ar investiciniai sprendimai daromi siekiant didinti pelną ir yra susiję su 
pagrįstu verslo planu ir realia pasitraukimo strategija. 
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Rizikos kapitalo priemonių vertinimo kriterijai 
Komisija vertins rizikos kapitalo priemonių suderinamumą, atsižvelgdama į pagalbos 
skatinamąjį poveikį, būtinumą, rinkos nepakankamumo buvimą ir pagalbos proporcingumą. 

Gairėse nustatytos sąlygos, kuriomis remdamasi Komisija laikys, kad pagalba rizikos kapitalo 
forma dera su Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktu. Jeigu priemonės atitinka šiuos 
kriterijus, bus laikoma, kad užtikrinamas pagalbos skatinamasis poveikis, būtinumas ir 
proporcingumas ir kad bendra pagalbos priemonės pusiausvyra yra teigiama. Kriterijai tokie: 

• didžiausias investicijų dalies lygis – 1,5 mln. EUR kiekvienai tikslinei MVĮ per 
kiekvieną dvylikos mėnesių laikotarpį; 

• parengiamojo, veiklos pradžios ir plėtros etapų arba vidutinių įmonių neremiamuose 
regionuose veiklos pradžios etapų finansavimo apribojimas; 

• akcinio kapitalo arba iš dalies akcinio kapitalo investicinių priemonių vyravimas (ne 
mažesnė kaip 70 % priemonės biudžeto dalis); 

• privalomas privačių investuotojų dalyvavimas (privatūs investuotojai turi skirti ne 
mažiau kaip 50 % lėšų, o remiamuose regionuose – ne mažiau kaip 30 % lėšų); 

• pelno didinimu grindžiami investiciniai sprendimai; 
• komercinis valdymas. 

 
Jeigu rizikos kapitalo priemonėmis netenkinamos visos pirmiau nurodytos sąlygos, atliekamas 
pusiausvyros tyrimu grindžiamas jų išsamus suderinamumo vertinimas siekiant įsitikinti, kad 
priemone norima pašalinti konkretų rinkos nepakankamumą, didesnę galimo privačių 
investuotojų išstūmimo riziką ir konkurencijos iškraipymą. 

Atlikdama pusiausvyros tyrimą, Komisija teigiamomis laikys šias savybes: 

• rinkos nepakankamumas ir jo buvimo įrodymai; 
• priemonės tinkamumas; 
• pagalbos skatinamasis poveikis ir būtinumas: 

– komercinis valdymas; 
– investicinio komiteto buvimas; 
– priemonės arba fondo dydis; 
– neformalių investuotojų („verslo angelų“) buvimas; 

• proporcingumas (įskaitant atvirą vadovų konkursą, viešą kvietimą teikti paraiškas 
investuotojams). 

Komisija šiuos teigiamus elementus lygins su šiais galimais neigiamais pagalbos poveikio 
aspektais: 

• privačių investuotojų išstūmimas; 
• kiti konkurencijos iškraipymai, nes negalima atmesti, kad dėl rizikos kapitalo 

priemonių poveikio neveiksmingai veikiančios įmonės ar sektoriai gyvuos ir toliau 
arba dirbtinai padidės tokių įmonių vertė ir dėl to bus iškraipyta rizikos kapitalo rinka. 
Dėl pagalbos tam tikriems sektoriams gali būti išlaikyta gamyba nekonkurencinguose 
sektoriuose, o dėl pagalbos tam tikriems regionams gali būti neveiksmingai paskirstyti 
gamybos veiksniai. 

 

Pranešimas 
Prie pagalbos rūšių, kurioms netaikomas reikalavimas pranešti, BBIR priskirta ir pagalba 
rizikos kapitalo priemonių forma. Atsižvelgiant į BBIR nustatytas sąlygas, nereikia pranešti 
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apie pagalbą dalyvavimo pelną didinančiame komerciniu pagrindu valdomame privataus 
kapitalo investiciniame fonde forma. 
 
Jeigu BBIR nustatytos sąlygos neatitinkamos, apie tokią pagalbą reikia pranešti, ir ji bus 
vertinama remiantis gairėmis. 
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10 atmintinė. Valstybės pagalbos elementai valdžios 
institucijoms parduodant žemę ir pastatus 

Nuorodos 
Šioje atmintinėje pateikiama Komisijos komunikato dėl valstybės pagalbos elementų valdžios 
institucijoms parduodant žemę ir pastatus29 (OL C 209, 1997 7 10, p. 3) (toliau šioje 
atmintinėje – komunikatas) santrauka. 

Tikslas 
Komunikato tikslas: 

• nustatyti paprastą procedūrą, kuri leistų valstybėms narėms taip reguliuoti žemės ir 
pastatų pardavimą, kad savaime būtų užkirstas kelias valstybės pagalbai; 

• nurodyti tuos žemės ir pastatų pardavimo atvejus, apie kuriuos reikėtų pranešti 
Komisijai. 

 
Principas 
Komisija mano, kad valdžios institucijos atliekamas žemės ar pastatų pardavimas neturi 
pagalbos elemento, jei laikomasi kurios nors iš šių dviejų procedūrų: 

• pardavimas atliekamas remiantis tinkamai paviešinta, atvira ir nešališka konkurso 
procedūra, kai priimama geriausia arba vienintelė siūloma kaina; 

• pardavimas atliekamas nepriklausomų vertintojų nustatyta rinkos kaina. 
 

Kaina, kuria atitinkama žemė ar pastatai yra parduodami, turi atitikti bent jau nepriklausomo 
turto vertintojo vertinime nurodytą kainą. 

Jeigu po pagrįstų pastangų parduoti vertinime nurodyta kaina paaiškėja, kad žemė (pastatas) 
ta kaina negali būti parduota (-as), 5 % nukrypimas nuo pirminės vertės gali būti laikomas 
atitinkančiu rinkos sąlygas. 

Nepažeisdamos de minimis taisyklės (žr. 13 atmintinę), valstybės narės turėtų pranešti 
Komisijai apie kiekvieną pardavimą, kuris nebuvo atliktas laikantis kurios nors iš pirmiau 
apibūdintų procedūrų. 

                                                 
29 Komisija šiuo metu rengia išsamų komunikatą dėl rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio privataus 
investuotojo principo taikymo, į kurį bus įtrauktos ir esamos taisyklės.  
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11 atmintinė. Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos 

Nuorodos 
Šioje atmintinėje pateikiama 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimo 2005/842/EB dėl 
EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją 
paslaugą forma, skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės 
svarbos paslaugas (OL L 312, 2005 11 29, p. 67–73), Bendrijos bendrųjų nuostatų dėl 
valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma (2005/C 297/04) (OL C 297, 
2005 11 29, p. 4–7) ir 2006 m. lapkričio 16 d. Komisijos direktyvos 2006/111/EB dėl 
finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo ir dėl finansinio 
skaidrumo tam tikrose įmonėse (kodifikuota redakcija) (OL L 318, 2006 11 17, p. 17–25) 
(toliau šioje atmintinėje – atitinkamai sprendimas, bendrosios nuostatos ir Skaidrumo 
direktyva) santrauka. 

Tikslas 
Sprendimo ir bendrųjų nuostatų tikslas – užtikrinti didesnį teisinį tikrumą finansuojant 
visuotinės ekonominės svarbos paslaugas. Jose laikomasi Teisingumo Teismo sprendimo 
Altmark byloje30, ir jos parengtos siekiant užtikrinti, kad įmonės galėtų gauti valstybės paramą 
vykdant viešosios paslaugos įsipareigojimus, kurie yra apibrėžti ir joms viešosios valdžios 
institucijų patikėti, patirtoms išlaidoms, įskaitant pagrįstą pelną, įsitikinus, kad už teikiant 
viešąją paslaugą patirtas išlaidas nepermokama ir išvengiama komercinei veiklai palankaus 
kryžminio subsidijavimo, galinčio iškraipyti konkurenciją. 
 

Taikymo sritis 
Pagal apibrėžtį sprendimas ir bendrosios nuostatos taikomi tik visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugas teikiančioms įmonėms, kaip apibrėžta Sutartyje, antriniuose teisės aktuose ir 
taikytinoje teismų praktikoje. Jie taikomi tik ekonominę veiklą vykdančioms įmonėms, nes 
ekonominės veiklos nevykdantiems ūkio subjektams skirta finansinė parama nėra valstybės 
pagalba. 
  

Sąvokos 
Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos (arba VESP) – tai ekonominė veikla, kurią 
viešosios valdžios institucijos nurodo esant ypač svarbią piliečiams ir kuri nebūtų vykdoma 
(arba būtų vykdoma kitomis sąlygomis), jei nebūtų vietojo įsikišimo. Veikla turi išsiskirti 
ypatingomis savybėmis, palyginti su kitos rūšies ekonominės veiklos visuotine ekonomine 
svarba. 

Altmark kriterijai – tai svarbiame Teisingumo Teismo sprendime nustatytos sąlygos, pagal 
kurias skirta kompensacija už VESP neturėtų būti laikoma valstybės pagalba. Apie kriterijus 
trumpai: 

 i) veikla atitinka VESP požymius, jos užduotys ir įpareigojimai aiškiai apibrėžti; 

ii) viešosios paslaugos išlaidų kompensavimo kriterijai objektyvūs, skaidrūs ir 
nustatyti iš anksto; 

                                                 
30 C-280/00, 2003 7 24. 
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iii) kompensacija neviršija grynųjų paslaugos teikimo sąnaudų, įskaitant pagrįstą pelną 
(t. y. kompensuojama nepermokant) ir 

iv) kompensacija nustatoma rengiant vietojo pirkimo konkursą arba, jei viešas 
konkursas nėra rengiamas, įmonės, kuriai patikėta teikti, išlaidos kompensuojamos 
pagal įprastos gerai valdomos įmonės patiriamas išlaidas. 

Priemonės 
 
1. Sprendimas 
Sprendime nurodomos sąlygos, pagal kurias įmonėms skirta kompensacija už VESP teikimą 
dera su valstybės pagalbos taisyklėmis ir pagal kurias nereikia iš anksto pranešti Komisijai 
apie tokią kompensaciją. 

Sąlygos: 
 

• aiškiai apibrėžtas įpareigojimas teikti viešąją paslaugą; 
• kompensuojama nepermokant; 
• kompensuojama suma mažesnė kaip 30 mln. EUR per metus vienai įmonei ir 
• įmonės metinė apyvarta mažesnė kaip 100 mln. EUR; 
• kompensacijos suma neribojama: 

• ligoninėms; 
• socialiniam būstui; 
• oro ir jūros transportui į salas; 
• oro uostams ir jūrų uostams, kurių keleivių skaičius mažesnis, nei nustatyta 

konkreti riba. 
 
2. Bendrosios nuostatos 
Bendrosiose nuostatose nurodomos sąlygos, pagal kurias į sprendimo taikymo sritį 
nepatenkanti kompensacija dera su valstybės pagalbos taisyklėmis. Apie tokią kompensaciją 
reikia pranešti Komisijai, nes ji kelia didesnį pavojų iškraipyti konkurenciją. 

Taisyklės nustatytos siekiant užtikrinti, kad kompensacija skiriama nepermokant (t. y. 
kompensacija neviršija grynųjų sąnaudų, atsiradusių teikiant viešąją paslaugą) ir išvengiama 
kryžminio subsidijavimo (t. y. kompensacijos naudojimo kitose konkurencijai atvirose 
rinkose), nes tokios aplinkybės negali būti laikomos derančiomis su Sutarties nuostatomis. 

 

3. Skaidrumo direktyva 
Skaidrumo direktyvoje paaiškinta, kad kompensaciją gaunančios įmonės, kurios ir teikia 
viešąją paslaugą, ir veikia kitose rinkose, turi turėti atskiras apskaitas savo skirtingoms 
veiklos rūšims, siekiant užtikrinti, kad kompensacija būtų skiriama nepermokant. 
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12 atmintinė. Garantijų pranešimas 

Nuoroda 
Šioje atmintinėje pateikiama Komisijos pranešimo dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių 
taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (OL C 155, 2008 6 20, p. 10–22 ir 
15 puslapio klaidų ištaisymas, OL C 244, 2008 9 25, p. 32 (toliau šioje atmintinėje – 
pranešimas) santrauka. 

Taikymo sritis 
Pranešimas taikomas individualioms garantijoms ir garantijų schemoms. Jis taikomas visiems 
ekonomikos sektoriams, įskaitant žemės ūkio, žuvininkystės ir transporto sektorius, 
nepažeidžiant atitinkamiems sektoriams taikomų specialių su garantijomis susijusių taisyklių. 
 
Pranešimas netaikomas eksporto kredito garantijoms. 
 
Pranešime nustatytos taisyklės, kada garantija laikoma suderinama su rinka, taigi nėra pagalba. 
Jame taip pat numatytas reikalavimas įvertinti garantijas su pagalbos elementu. 
 

Sąvokos 
Garantijos paprastai yra susijusios su paskola arba kitu finansiniu įsipareigojimu, dėl kurio 
paskolos gavėjas turi susitarti su paskolos davėju. Tokios pat taisyklės taikomos ir kitų rūšių 
garantijoms, susijusioms su panašiu rizikos perdavimu (pvz., akcinio kapitalo investavimas). 
 
Pranešime nustatytos aiškios ir skaidrios metodikos, pagal kurią apskaičiuojamas konkrečios 
garantijos ar garantijų schemos pagalbos elementas, taisyklės. Siekiant padėti MVĮ išspręsti 
konkrečias problemas dėl galimybių gauti finansavimą, mažoms ir vidutinėms įmonėms 
nustatytos supaprastintos taisyklės. 
 
Laikoma, kad pranešimo 3 dalyje nustatytas sąlygas atitinkančios garantijos nesuteikia 
garantijos gavėjui jokio pranašumo, taigi jos nėra valstybės pagalba. Garantijos valstybės 
pagalbos elemento vertinimas grindžiamas rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio 
investuotojo principu31, nes remiamasi tinkamu rizikos vertinimu taikant reitingą. Reitingą 
nebūtinai turi suteikti tarptautinės agentūros – jį gali nustatyti garantijos gavėjo bankas. 
 
Kalbant apie garantijas su valstybės pagalbos elementu, valstybės pagalba laikomas skirtumas 
tarp suteiktos garantijos atitinkamos rinkos kainos ir už tą priemonę iš tikrųjų sumokėtos 
kainos. 
 

Kriterijai 
Garantija turi atitikti šiuos kriterijus, kad nebūtų laikoma pagalba: 

                                                 
31 Pagal šį principą valdžios institucijų investicijos į įmones ar kitoks įmonėms jų skiriamas finansavimas gali 
būti priimtinas, jeigu lėšos skirtos tokiomis sąlygomis, kurios būtų priimtinos privačiam rinkos investuotojui 
panašaus sandorio atžvilgiu.  
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a) Individualios garantijos: 
• paskolos gavėjas nėra sunkumus patirianti įmonė (žr. 5 atmintinę. Pastaba: taikant šį 

pranešimą naujos MVĮ nelaikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis.); 
• garantija susijusi su konkrečiu finansiniu sandoriu, kuriame nustatytas terminas ir 

didžiausia suma; 
• garantija užtikrinama ne daugiau kaip 80 % negrąžintos paskolos (arba kito finansinio 

įsipareigojimo); 
• garantuojama suma mažėja proporcingai paskolos grąžinimui; proporcingai dalijamasi 

nuostoliais; 
• už garantiją sumokama rinkos sąlygas atitinkanti kaina (atsižvelgiant į sandorio 

ypatumus); 
• MVĮ: galimybė pasinaudoti iš anksto apibrėžta „saugaus uosto“ priemoka (susijusia su 

MVĮ kredito reitingu). Galimybė įrodyti, kad mažesnė priemoka suderinama su rinka. 
Naujai įsteigtoms įmonėms taikoma 3,8 % metinė „saugaus uosto“ priemoka, net jei 
reitingas nenustatytas. 

 
b) Garantijų schemos: 
• schema netaikoma sunkumų patiriančioms įmonėms; 
• garantijos turi būti susijusios su konkrečiu sandoriu, kuriame nustatytas terminas ir 

didžiausia suma; 
• garantijomis užtikrinama ne daugiau kaip 80 % negrąžintos paskolos (arba kito finansinio 

įsipareigojimo); 
• priemokos turi būti peržiūrimos mažiausiai kartą per metus; 
• priemokos turi padengti įprastinę riziką, administravimo išlaidas ir metinę pakankamo 

kapitalo grąžą; 
• skaidrios būsimų garantijų suteikimo sąlygos (pvz., reikalavimus atitinkančios įmonės); 
• MVĮ: „saugaus uosto“ priemokos arba galimybė taikyti vienkartinę priemoką (išvengiant 

būtinybės nustatyti pagalbą gaunančios MVĮ individualų reitingą), jeigu garantuojama 
suma vienai įmonei pagal konkrečią schemą neviršija 2,5 mln. EUR (taip galima nustatyti 
rizikos grupes ir MVĮ suteikti nedidelių sumų garantijas). 

 

Kitos sąlygos 
80 % riba netaikoma garantijoms, dengiančioms skolos vertybinius popierius, arba suteiktoms 
įmonėms, teikiančioms tam tikras vietos VESP. 
 
Pastaba: mažesnėms nei 1,5 mln. EUR garantijoms gali būti taikomas De minimis reglamente32 
nustatytas de minimis režimas. 
 
 
 
 

                                                 
32 Nepažeidžiant valstybių narių galimybės pranešti apie metodiką, kaip nustatyta de minimis reglamento 
2 straipsnio 4 dalies d punkte. Žr. 13 atmintinę. 
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13 atmintinė. De minimis taisyklė 

Nuoroda 
Šioje atmintinėje pateikiama 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL L 379, 
2006 12 28, p. 5) (toliau šioje atmintinėje – reglamentas) santrauka. 

Taikymo sritis 
Reglamentas taikomas mažos apimties valstybės pagalbai („de minimis pagalba“), kuri nėra 
valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, todėl reikalavimas pranešti 
jai netaikomas. 
 
De minimis pagalbos taisyklė netaikoma žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose, anglių 
sektoriuje veikiančioms įmonėms ir pagrindine žemės ūkio produktų, išvardytų Sutarties 
I priede, gamyba užsiimančioms įmonėms. Su tam tikromis papildomomis sąlygomis ji 
taikoma įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu arba prekyba. Transporto 
sektoriuje de minimis pagalba negali būti naudojama krovinių vežimo keliais transporto 
priemonėms įsigyti. Galiausiai šis reglamentas netaikomas sunkumus patiriančioms įmonėms. 
 

Sąvoka 
Pagal de minimis taisyklę nustatoma pagalbos riba, ir jos neviršijančiai pagalbai Sutarties 
87 straipsnio 1 dalis nėra taikoma, todėl iš anksto pranešti Komisijai apie tokią priemonę 
nebereikia. Taisyklė grindžiama prielaida, kad daugeliu atvejų maža pagalba nedaro įtakos 
valstybių narių tarpusavio prekybai ir konkurencijai. 
 
Kriterijai 
Kad būtų galima pasinaudoti de minimis taisyklės suteikiamais privalumais, pagalba turi 
atitikti šiuos kriterijus: 
• pagalbos, kuriai taikoma de minimis taisyklė, riba paprastai yra 200 000 EUR (finansinės 

subsidijos ekvivalentas) bet kuriuo trejų finansinių metų laikotarpiu. Santykinis trejų metų 
laikotarpis yra lankstus, todėl kiekvieną kartą teikiant kiekvieną naują de minimis pagalbą 
turi būti nustatytas bendras per praėjusius trejus metus suteiktos de minimis pagalbos 
dydis (įskaitant tuo metu buvusius einamuosius finansinius metus); 

• visam viešajam finansavimui, kuris laikomas de minimis pagalba, taikoma riba. Tai neturės 
įtakos paramos gavėjo galimybei gauti kitos rūšies valstybės pagalbą pagal Komisijos 
patvirtintas schemas nepažeidžiant toliau apibūdintos sumavimo taisyklės; 

• riba taikoma visų rūšių pagalbai neatsižvelgiant į jos formą ar siekiamą tikslą. Pagalba 
eksportui – vienintelė pagalbos rūšis, kurios atveju negalima pasinaudoti de minimis 
taisyklės teikiamais privalumais; 

• reglamentas taikomas tik skaidrioms pagalbos formoms, t. y. pagalbai, kurios bendrąjį 
subsidijos ekvivalentą galima iš anksto apskaičiuoti neatlikus rizikos įvertinimo. Tai 
reiškia, kad tam tikrų formų pagalbai, pvz., garantijoms, taikomi tam tikri apribojimai. 
Reglamentas gali būti taikomas tik 1,5 mln. EUR neviršijančioms garantijoms33. 

 
                                                 
33 Nepažeidžiant valstybių narių galimybės pranešti apie metodiką, kaip nustatyta Reglamento 2 straipsnio 
4 dalies d punkte. 
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Sumavimas 
Pirmiau minėta riba (200 000 EUR de minimis pagalba per trejų finansinių metų laikotarpį) 
taikoma visai de minimis pagalbai, suteiktai vienai įmonei. Kelių transporto sektoriuje 
nustatyta mažesnė – 100 000 EUR riba. 
Skirdama de minimis pagalbą konkrečiai įmonei susijusi valstybė narė privalo patikrinti, ar 
skyrus naują pagalbą visa tos įmonės per atitinkamą trejų metų laikotarpį gauta de minimis 
pagalbos suma neviršys 200 000 EUR (arba, jei taikytina, 100 000 EUR) ribos. 
Valstybė narė atsakinga už priemonių, būtinų užtikrinti veiksmingą de minimis pagalbos 
sumos ribos laikymosi kontrolę, įdiegimą. Tai gali būti atliekama dviem būdais: 
 
• valstybė narė įsteigia centrinį de minimis pagalbos registrą, kuriame kaupiama išsami 

informacija apie visą kurios nors institucijos skirtą de minimis pagalbą toje valstybėje 
narėje; 

• arba valstybė narė pateikia įmonei išsamią informaciją apie pagalbos de minimis pobūdį ir 
gauna iš susijusios įmonės visą informaciją apie kitą de minimis pagalbą, kurią įmonė 
gavo per dvejus ankstesnius finansinius metus ir einamuosius finansinius metus. Visomis 
sąlygomis už tai, kad būtų užtikrintas sumuojamai pagalbai nustatytos ribos laikymasis, 
yra atsakinga valstybė narė. 
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