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Opozorilo: 
Podatkovni listi iz tega priročnika prikazujejo zgoščen in včasih poenostavljen povzetek 
zakonodaje o državnih pomočeh. Povzetki in razpredelnice, prikazani v teh podatkovnih 
listih, tako seveda ne podeljujejo nikakršnih pravic. Kot bolj verodostojne različice 
pravil, ki se uporabljajo na vsakem področju, so bralcu na voljo ustrezna celotna 
zakonodajna besedila, za katera so navedena natančna sklicevanja v vsakem 
podatkovnem listu. 

Ta različica priročnika je bila posodobljena 30. septembra 2008. 
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1.        Uvod 
 
Evropska komisija je nedavno sprejela Uredbo o splošnih skupinskih izjemah („USSI“), po 
kateri so številni ukrepi državnih pomoči izvzeti iz obveznosti, da se priglasijo Komisiji. 
Uvedba USSI predstavlja enega od glavnih delov reforme državnih pomoči, ki jo v zadnjih 
nekaj letih opravlja Komisija. Reforma je velik korak k skrajševanju upravnih postopkov in 
pomeni sodoben pristop k nadzoru državne pomoči z namenom prispevati k ciljem lizbonske 
strategije: trajnostnemu razvoju, konkurenčnosti industrije EU, povečanju števila delovnih 
mest ter socialni in regionalni koheziji.  
 
Nadzor državnih pomoči EU je bistvena sestavina politike konkurence in potreben zaščitni 
ukrep za učinkovito konkurenco in prosto trgovino. Pravila o državnih pomočeh, ki ustvarjajo 
skupni okvir, zlasti in predvsem zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za evropska podjetja 
in preprečujejo, da bi se države članice ukvarjale s potratnimi subvencijskimi tekmami, kar za 
posamezne države članice ni trajnostno in je škodljivo za EU kot celoto. Drugič, Komisija 
spodbuja države članice in regije k dajanju prednosti ukrepom za krepitev konkurenčnosti 
svojega gospodarstva ter socialne in regionalne kohezije. Cilj reforme državnih pomoči je 
preusmeriti pomoč na cilje, povezane z lizbonsko strategijo, kot so raziskave in razvoj ter 
inovacije, ukrepi v zvezi z rizičnim kapitalom, usposabljanje, energija iz obnovljivih 
virov / podnebne spremembe in drugi ukrepi za varstvo okolja. Pravila EU tudi zahtevajo, da 
zainteresirane strani preverijo, ali je državna pomoč ustrezen instrument politike za doseganje 
ciljev skupnega interesa. Nadzor državne pomoči tako prispeva k preprečevanju potratne 
uporabe javnih sredstev, za kar bi morali na koncu plačati davkoplačevalci.  

Predpisi o nadzoru državne pomoči so različni in izhajajo iz Pogodbe, sekundarne zakonodaje 
ter sodnih odločb. Namen tega priročnika je zagotoviti zgoščen pregled pravil o državnih 
pomočeh, ki se uporabljajo. Ne zagotavlja izčrpnega opisa takih pravil ali načina uporabe 
pravil. Priročnik je sestavljen iz dveh delov: (i) splošnega dela, ki določa osnovne koncepte 
državne pomoči, in (ii) posameznih podatkovnih listov, posvečenih večjim instrumentom 
individualnih pomoči ali temam. 

Na podlagi Akcijskega načrta državnih pomoči Komisije, ki je načrt za reformo državnih 
pomoči, so bila v zadnjih treh letih revidirana in sprejeta številna regulativna besedila v zvezi 
z državnimi pomočmi, vključno s Smernicami o okoljski pomoči (ki zajemajo tudi vprašanje 
podnebnih sprememb), Okvirom za raziskave in razvoj ter inovacije ali Smernicami o 
regionalni pomoči. Nova uredba o splošnih skupinskih izjemah pri tem predstavlja poseben 
ukrep, ki povezuje in poenostavlja obstoječa pravila o skupinskih izjemah, ki segajo v vse 
instrumente in sektorje. Zato je bila zaradi upoštevanja takih sprememb potrebna revizija 
Priročnika.  

Reforma državnih pomoči, ki jo je Komisija začela leta 2005, se sedaj približuje zaključku. 
Komisija z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah in paketom poenostavitev v zvezi s 
postopkovnimi vidiki nadzora državne pomoči (ki obsega predloge za poenostavljen postopek 
za nekatere priglasitve, Kodeks najboljših praks in Obvestilo o zasebnem izvrševanju v 
postopkih glede državnih pomoči pred nacionalnimi sodišči) kot zadnje stopnje reforme, še 
naprej varuje konkurenco, države članice pa lahko še naprej same izberejo instrumente 
podpore, ki najbolj ustrezajo celotni kombinaciji njihovih politik.    
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2.        Ukrepi, zajeti v pravilih o državnih pomočeh 
Izhodišče politike državnih pomoči EU je določeno v členu 87(1) Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Pogodba). Po tem členu je državna pomoč 
načeloma nezdružljiva s skupnim trgom. V skladu s členom 88 Pogodbe je Komisija 
zadolžena za nadzor državne pomoči. Prav tako morajo po tem členu države članice vsakršen 
načrt dodeljevanja državne pomoči vnaprej priglasiti Komisiji („obveznost priglasitve“). 

Avtorji Pogodbe niso predlagali, da bi morala Komisija skušati spremljati in nadzorovati vse 
vrste ukrepov, ki lahko vplivajo na podjetja. 

Pravila o državnih pomočeh se uporabljajo samo za ukrepe, ki izpolnjujejo vsa merila iz člena 
87(1) Pogodbe, in zlasti za: 

(a) Prenos državnih sredstev 

Pravila o državnih pomočeh zajemajo zgolj ukrepe, ki vključujejo prenos državnih sredstev 
(vključno z nacionalnimi, regionalnimi ali lokalnimi organi, javnimi bankami in fundacijami 
itn.). 

Poleg tega ni nujno, da pomoč dodeli država sama. Lahko jo dodeli tudi zasebno ali javno 
posredniško telo, ki ga določi država. Slednje se lahko na primer uporablja, kadar je zasebni 
banki naložena odgovornost za upravljanje sheme pomoči za MSP, ki jo financira država. 

Finančni transferji, ki pomenijo pomoč, imajo lahko več oblik: ne le nepovratnih sredstev in 
znižanja obrestnih mer, temveč tudi poroštev za posojila, pospešenih amortizacij, kapitalskih 
vložkov, davčnih oprostitev itn. 

(b) Gospodarsko prednost 

Pomoč mora zagotavljati gospodarsko prednost, ki je podjetje ne bi imelo od običajnega 
poslovanja. Manj očitni primeri transakcij, ki izpolnjujejo ta pogoj, so navedeni spodaj: 

• podjetje nakupi/najame zemljišče v javni lasti po ceni, ki je nižja od tržne, 
• podjetje prodaja zemljišče državi po ceni, ki je višja od tržne, 
• podjetje uživa privilegiran dostop do infrastrukture brez plačevanja pristojbin, 
• država zagotovi podjetju rizični kapital pod pogoji, ki so ugodnejši od tistih, ki jih 

ponujajo zasebni vlagatelji. 
 

(c) Selektivnost 
Državna pomoč mora biti selektivna in s tem vzpostavljati ravnovesje med nekaterimi podjetji 
in njihovimi konkurenti. „Selektivnost“ je tisto, kar ločuje državno pomoč od tako 
imenovanih „splošnih ukrepov“ (tj. ukrepov, ki se na splošno in brez razlikovanja uporabljajo 
za vsa podjetja v vseh gospodarskih sektorjih v državi članici (npr. večina državnih davčnih 
ukrepov)). 

Shema se šteje za „selektivno“, če organi, ki jo upravljajo, uživajo določeno stopnjo 
diskrecijske pristojnosti odločanja. Merilo selektivnosti je izpolnjeno tudi, če se shema 
uporablja samo za del ozemlja države članice (to velja za vse regionalne in sektorske sheme 
pomoči). 
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(d) Učinek na konkurenco in trgovino 
 
Pomoč mora imeti potencialen učinek na konkurenco in trgovino med državami članicami. 
Zadostuje že, če se lahko prikaže, da se upravičenec ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in 
posluje na trgu, na katerem poteka trgovina med državami članicami. Narava upravičenca tu 
ni pomembna (celo neprofitne organizacije se lahko ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo). 

Komisija je zavzela stališče, da majhni zneski pomoči (pomoč de minimis1) nimajo 
potencialnega učinka na konkurenco in trgovino med državami članicami. Zato meni, da 
takšna pomoč ne sodi na področje uporabe člena 87(1) Pogodbe. 

Ta kratki opis meril, ki določajo državno pomoč, kaže, da je področje uporabe pravil 
Skupnosti o državnih pomočeh široko (vendar ne neomejeno).  

 

3.        Združljiva državna pomoč 

V skladu s členom 87(1) Pogodbe so ukrepi pomoči, ki izpolnjujejo vsa zgoraj opisana merila, 
načeloma nezdružljivi s skupnim trgom. Vendar pa načelo nezdružljivosti ne zadošča za 
popolno prepoved. Člena 87(2) in 87(3) Pogodbe natančno določata vrsto primerov, v katerih 
se državna pomoč lahko šteje za sprejemljivo (tako imenovane „izjeme“). Obstoj teh izjem 
prav tako upravičuje preverjanje načrtovanih ukrepov državne pomoči, ki ga izvaja Komisija, 
kot je predvideno v členu 88 Pogodbe. Po tem členu morajo države članice Komisiji priglasiti 
vsakršen načrt dodeljevanja državne pomoči, še preden začnejo ta načrt izvajati. Po tem členu 
ima Komisija tudi pristojnost odločanja, ali je predlagani ukrep pomoči upravičen do izjeme in 
ali „mora zadevna država takšno pomoč odpraviti ali spremeniti“. 

V večini primerov državne pomoči so najpomembnejše klavzule o izjemah v členih 87(3)(a) 
in 87(3)(c) Pogodbe: 

 
• člen 87(3)(a) zajema „pomoč za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je 

življenjska raven izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost velika“, 
 
• člen 87(3)(c) se nanaša na „pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih 

dejavnosti ali določenih gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne spreminja 
trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi“. 

 

Pri izvajanju svojih pristojnosti je Komisija razvila posebne pristope, ki se prilagajajo 
velikosti podjetij, njihovi lokaciji, zadevni gospodarski panogi, namenu pomoči itn. Zaradi 
zagotavljanja preglednosti, predvidljivosti in pravne gotovosti je Komisija objavila merila, ki 
jih uporablja pri ugotavljanju, ali so priglašeni ukrepi pomoči, upravičeni do izjeme. Te 
publikacije so bile objavljene v obliki uredb, „sporočil“, „obvestil“, „okvirov“, „smernic“ in 
dopisov državam članicam2. 

Na podlagi členov 87(3)(a) in 87(3)(c) Pogodbe lahko ločimo tri glavne vrste pomoči: 
                                                 
1 Glej Prilogo: Podatkovni list 13 o pravilu de minimis. 
2 Vse ustrezne uredbe, sporočila, obvestila, okviri in smernice so na voljo na  
spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html. 
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(a) Regionalna pomoč 
 
Člena 87(3)(a) in 87(3)(c) Pogodbe zagotavljata podlago za odobritev ukrepov državne 
pomoči, katerih namen je reševanje regionalnih problemov: 

• člen 87(3)(a) Pogodbe se uporablja za državno pomoč za pospeševanje gospodarskega 
razvoja „območij, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost 
velika“. Zato se status člena 87(3)(a) dodeljuje na podlagi merila EU (regije NUTS II z 
BDP/preb. (SKM) nižjim od 75 % povprečja EU-253). Za obdobje 2007–2010 so po 
členu 87(3)(a) upravičene tudi regije, ki ne dosegajo 75 % povprečja EU-15 glede na 
BDP/preb. (SKM)4, 

 
• v členu 87(3)(c) Pogodbe je zajeta pomoč za druge vrste (državnih) problematičnih 

regij, „pomoč za pospeševanje razvoja ... določenih gospodarskih območij“. Na podlagi 
tega člena imajo države članice možnost zagotavljanja pomoči regijam, ki so v manj 
ugodnem položaju v primerjavi z nacionalnim povprečjem. O seznamu regij, ki so 
upravičene do te izjeme, odloča tudi Komisija, vendar na predlog držav članic. Države 
članice lahko za utemeljitev svojih predlogov uporabljajo nacionalna merila.  

 
Merila, ki se uporabljajo pri ocenjevanju regionalne pomoči, so združena v „Smernicah o 
državni regionalni pomoči za 2007–2013“. Vsebina tega dokumenta je povzeta v 
Podatkovnem listu o regionalni pomoči v Prilogi. 

 

(b) Druga horizontalna pravila 
Medpanožna ali „horizontalna“ pravila določajo stališče Komisije glede določenih vrst 
pomoči, katerih namen je reševanje problemov, ki lahko nastanejo v kateri koli gospodarski 
panogi ali regiji. 

Komisija je do danes sprejela „okvire“, „smernice“ ali „uredbe o skupinskih izjemah“, ki 
določajo merila, ki jih je treba uporabljati za naslednje vrste pomoči: 

• pomoč za podnebne spremembe in drugo varstvo okolja, 
• pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, 
• pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, 
• pomoč za mala in srednje velika podjetja, 
• pomoč za zaposlovanje, 
• pomoč za usposabljanje, 
• pomoč za rizični kapital in 
• pomoč za storitve splošnega gospodarskega pomena. 
 

Povzetek „uredb“, „okvirov“ in „smernic“, ki se nanašajo na vse zgoraj naštete vrste pomoči, 
je predstavljen tudi v podatkovnih listih v Prilogi. 

 

 

(c) Sektorska pravila 

                                                 
3 Zaradi zagotavljanja doslednosti se podatki EU-25 uporabljajo za celotno obdobje 2007–2013. 
4 Ekvivalent 82,2 % povprečja BDP/preb. EU-25. 
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Komisija je sprejela tudi panožno usmerjena ali „sektorska“ pravila, ki določajo njen pristop 
do državne pomoči v določenih gospodarskih panogah. V tej povezavi je najpomembnejše 
naslednje: 
 

• Splošni sektorji 

Z leti so bila sprejeta posebna pravila za številne sektorje s posebnimi vrstami problemov ali 
razmer, ki se morajo reševati s posebnimi zbirkami pravil. Ta trenutno vključujejo sektorje 
avdiovizualne proizvodnje, radiodifuzije, premogovništva, električne energije (nasedle 
naložbe), poštnih storitev in ladjedelništva. Obstajajo tudi posebne omejitve glede 
dodeljevanja pomoči jeklarstvu in industriji sintetičnih vlaken. 
 

• Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in ribogojstvo 

Splošna pravila o državni pomoči iz tega priročnika se ne uporabljajo ali pa se uporabljajo 
samo za omejen obseg sektorjev, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in trženjem kmetijskih in 
ribiških proizvodov5. Pravila, ki se uporabljajo predvsem za te sektorje, so določena v 
Smernicah Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–20136 in 
Smernicah za pregled državnih pomoči za ribištvo in ribogojstvo7. 
Dodatne informacije v zvezi s pravili, ki se uporabljajo za te sektorje, so na voljo pri enotah 
za državno pomoč Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja in Generalnega 
direktorata za ribištvo in pomorske zadeve.  
 

• Promet 

V sektorju cestnega prometa se uporablja večina splošnih pravil o državni pomoči, vključno z 
Uredbo de minimis, čeprav pri tem obstajajo številne izjeme (npr. prevozna oprema na 
splošno ni upravičena do pomoči, pomoč za pridobitev vozil cestnega tovornega prometa je 
izvzeta iz Uredbe de minimis in zgornja meja de minimis se je znižala na 100 000 EUR za 
sektor cestnega prometa).  
Pravila o državni panožni pomoči se uporabljajo v tudi v drugih prometnih sektorjih 
(železniški promet, zračni promet, promet po celinskih plovnih poteh in pomorski promet). 
Informacije v zvezi s pravili o državni pomoči v teh sektorjih so na voljo pri enoti za državno 
pomoč Generalnega direktorata za energetiko in promet8. 

Generalni direktorat za energetiko in promet je prav tako pristojen za uporabo pravil o državni 
pomoči v sektorju premogovništva9.  

 

 
                                                 
5Seznam zadevnih proizvodov je določen v Prilogi I k Pogodbi ES (internetni naslov: 
 http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm). 
6 UL C 319, 27.12.2006, str. 1. 
7 UL C 84, 3.4.2008, str. 10. 
8 Glej http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm. 
9 Predvsem je Generalni direktorat za promet in energetiko odgovoren za črni premog, ki sodi v opredelitev iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo, kar pomeni premog 
visoke, srednje in nizke kakovostne kategorije ter premog B v smislu sistema mednarodne kodifikacije za 
premog, ki jo je določila Gospodarska komisija OZN za Evropo. 

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
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(d) Posebni instrumenti pomoči 
Za uporabo posebnih instrumentov pomoči, kot so poroštva, davčna pomoč, kapitalski vložki, 
ali za izračun učinka pomoči v ukrepu so zagotovljene usmeritve z objavljanjem številnih 
obvestil, ki so na voljo na spletni strani Evropske komisije za konkurenco. 

Povzetek 
 

Razen zgoraj navedenih pristojnosti Generalnega direktorata za kmetijstvo, Generalnega 
direktorata za pomorske zadeve in ribištvo in Generalnega direktorata za energetiko in promet 
ima pristojnost dodeljevanja pomoči v vseh drugih sektorjih Generalni direktorat za 
konkurenco.  

Razpredelnica 1 prikazuje pregled glavnih vrst pomoči, zajetih v „smernicah“, „okvirih“ ali 
„uredbah o skupinskih izjemah“, ki jih je do danes sprejela Komisija. V razpredelnici je za 
vsako od teh vrst navedeno tudi, ali se izjema lahko uporabi na ozemlju celotne EU ali je 
omejena na regije, ki prejemajo pomoč. V zadnjem stolpcu je naveden naslov podatkovnega 
lista (glej Prilogo), ki obravnava pomoč. 

 

Razpredelnica 1. Glavne vrste horizontalne in regionalne pomoči, dovoljene v skladu s smernicami, okviri 
ali uredbami EU 

Območja regionalne 
pomoči 

Pomoč za: območja 
iz člena 
87(3)(a) 

območja iz 
člena 87(3)(c) 

Druga 
območja 

Ustrezen podatkovni list (glej 
Prilogo) 

Začetne naložbe (velika 
podjetja) 

da da ne regionalna pomoč + USSI 

Začetne naložbe (MSP) da da da regionalna pomoč + pomoč za MSP 
+ USSI 

Okoljski izdatki da da da okoljska pomoč + USSI 
Izdatki za raziskave in razvoj 
ter inovacije 

da da da pomoč za raziskave in razvoj ter 
inovacije + USSI 

Pomoč za prevoz(*) da(*) da(*) ne regionalna pomoč  
Mehka pomoč (MSP) da da da pomoč za MSP + USSI 
Pomoč za rizični kapital da da da pomoč za rizični kapital + USSI 
Storitve splošnega 
gospodarskega pomena 

da da da storitve splošnega gospodarskega 
pomena 
 

Pomoč za usposabljanje da da da pomoč za usposabljanje + USSI 
Pomoč za reševanje in 
prestrukturiranje 

da da da pomoč za reševanje in 
prestrukturiranje 

* Pomoč za povrnitev dodatnih prevoznih stroškov, ki jih imajo podjetja v najbolj oddaljenih regijah ali regijah z 
nizko gostoto prebivalstva.  
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4.        Osnovna metodologija, ki se uporablja pri oceni državne 
pomoči 
 
Paket reform državnih pomoči je na podlagi pridobljenih izkušenj in strokovnega znanja v 
oceno primerov državnih pomoči uvedel izboljšan ekonomski pristop. Namen določitve 
natančnejših ekonomskih meril in metodologije za ovrednotenje pozitivnih in negativnih 
elementov ukrepa državne pomoči je doseči cilj „manjše, vendar bolje usmerjene pomoči“.  
 
Ekonomija ima pomembno vlogo pri analizi državnih pomoči, tako v fazi opredelitve državne 
pomoči v skladu s členom 87(1) Pogodbe kot pri oceni združljivosti ukrepov pomoči. Komisija 
je v prvi fazi pregledala obvestilo de minimis (Podatkovni list 13) in obvestilo o poroštvu 
(Podatkovni list 12), trenutno pa pregleduje Sporočilo o načelu vlagatelja v tržnem 
gospodarstvu.  
 
Ocena združljivosti pomoči je v bistvu tehtanje pozitivnih učinkov (v smislu prispevanja k 
doseganju natančno določenega cilja skupnega interesa) in negativnih učinkov pomoči (in 
sicer posledično izkrivljanje konkurence in trgovine) („test tehtanja“). Pomoč je združljiva, če 
je potrebna in sorazmerna za doseganje posameznega cilja skupnega interesa.  
 
Izboljšan ekonomski pristop pa ne pomeni, da je vsak primer državne pomoči predmet posebne 
poglobljene ocene. Z uporabo ekonomske utemeljitve testa tehtanja je Komisija upoštevala 
gospodarske zahteve pri določanju splošnih pravil o državni pomoči, hkrati pa je omogočila 
najustreznejši sistem nadzora. Zato se za zadeve, ki najmanj izkrivljajo konkurenco, šteje, da 
niso državna pomoč (glej Podatkovni list 13 o pomoči de minimis). Drugič, zadeve, za katere 
je mogoče oblikovati zbirko meril združljivosti, ki se brez težav uporabljajo predhodno, so 
izvzete iz obveznosti priglasitve (glej Podatkovni list 1 o USSI). Standardna ocena, ki je 
naslednja raven, Komisiji omogoča, da oceni večino zadev na podlagi vnaprej opredeljenih 
pogojev (vključno z določeno intenzivnostjo pomoči), da bi se zagotovili sorazmernost in 
nujnost pomoči ter omejeni učinki izkrivljanja, tj. tisti, za katere se izboljšana ekonomska 
ocena v celoti opravi vnaprej in je že upoštevana v pravnih predpostavkah pravil. Zadnja raven 
nadzora – podrobna ocena – se uporablja za zadeve, ki lahko najbolj izkrivljajo konkurenco, 
pri katerih Komisija preverja ekonomsko utemeljitev pomoči za vsak primer posebej.    
 

Razpredelnica 2. Stopnjevanje ocene: 
1 Brez pomoči - De minimis 
2 Uredba o splošnih skupinskih izjemah (USSI) 
3 Standardna ocena 
4 Podrobna ocena 

 
Osnovni element izboljšanega ekonomskega pristopa je test tehtanja. To je v bistvu analiza 
stroškov in koristi predlaganega ukrepa.  
 
Test tehtanja določa naslednje elemente analize:   
 
1. Natančno določen cilj skupnega interesa 
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Pomoč mora biti namenjena natančno določenemu cilju skupnega interesa (kot je rast, 
zaposlovanje, kohezija, varstvo okolja itd.). To lahko vključuje cilje učinkovitosti in 
pravičnosti. Namen cilja učinkovitosti je popraviti tržno nepopolnost (npr. zunanji dejavniki, 
pomanjkljive informacije, problemi usklajevanja). Cilji pravičnosti lahko vključujejo na primer 
zaposlovanje delavcev invalidov ali spodbujanje podjetij k postavljanju tovarn v prikrajšanih 
regijah. V nekaterih primerih se pomoč lahko odobri tudi zaradi spodbujanja prehoda k trgom, 
ki bolje delujejo.   
 
2. Dobro načrtovan instrument 
 
Tukaj je osnovno vprašanje ugotoviti, ali je pomoč dobro zasnovana za doseganje zgoraj 
opredeljenega cilja skupnega interesa. Pri tem so odločilni odgovori na naslednja tri vprašanja:  
 

• Ali je pomoč ustrezen instrument politike? Brez poseganja v izbiro držav članic 
glede instrumentov politike, je treba državno pomoč uporabljati, ko je mogoče 
ugotoviti in dokazati prednosti uporabe selektivnega instrumenta (kot je državna 
pomoč).  

 
• Ali obstaja spodbujevalni učinek? Ali pomoč spreminja obnašanje upravičenca? 

Upravičenec se mora zaradi pomoči ukvarjati z dejavnostmi, ki jih (i) brez pomoči 
sploh ne bi opravljal ali (ii) bi jih opravljal samo na omejen ali drugačen način. Namen 
je preprečiti državno pomoč za dejavnost, ki bi jo podjetje vsekakor v enaki meri 
opravljajo tudi brez pomoči (npr. usposabljanje, ki bi ga podjetje vsekakor moralo 
organizirati za svoje zaposlene, da lahko posluje).    

 
• Ali je ukrep pomoči sorazmeren s težavo, ki jo rešuje? Pri tem vprašanju je treba 

preučiti, ali bi do enake spremembe vedenja lahko prišlo z manj pomoči. Znesek in 
intenzivnost pomoči je treba omejiti na najnujnejše za izvedbo dejavnosti. Običajno se 
šteje, da je pomoč sorazmerna, če so upoštevane največje intenzivnosti pomoči, ki jih 
določa zakonodaja.  

 
Komisija mora zaradi izvedbe analize opredeliti nerealne hipotetične scenarije. To pomeni, 
da se projekt, ki dobi pomoč, primerja s hipotetičnimi razmerami, da pomoč ni bila dana. Samo 
na tak način je mogoče analizirati nekatere cilje skupnega interesa (npr. tržno nepopolnost) in 
spodbujevalni učinek (ali se je vedenje upravičenca spremenilo?).   
 
3. Tehtanje pozitivnih in negativnih učinkov / pozitivni skupni rezultat tehtanja 
 
To vprašanje obravnava možne negativne učinke pomoči in njihov obseg v primerjavi s  
pozitivnimi učinki.  
 
Negativni učinki so predvsem izkrivljanje konkurence in trgovine. Lahko vključujejo 
preprečevanje izstopa in ohranjanja neučinkovitih podjetij, izrivanja zasebnih vlagateljev, 
motenj dinamičnih spodbud, stroške državne pomoči, povezane z davčno porabo itd.   
 
Da se pomoč šteje za združljivo, je treba velik obseg negativnih učinkov v zadostni meri 
izravnati z ustrezno visoko ravnjo pozitivnih učinkov pomoči. Za izvedbo take analize morajo 
biti učinki na obeh straneh enačbe izraženi v kakovostnem in, kolikor je mogoče, v 
količinskem smislu. Komisija bo pripravila celotno oceno vpliva učinkov na proizvajalce in 
porabnike na trgih, ki jih ukrep pomoči zadeva. Končen izid bo odvisen od niza značilnosti 
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predlaganega ukrepa pomoči in se za ukrepe, ki so predmet podrobne ocene, ocenjuje za vsak 
primer posebej.   
 
 

5.         Postopki priglasitve in odobritve 
 

Nadzor, ki ga Skupnost izvaja nad državnimi pomočmi, temelji na sistemu predhodne 
odobritve. V skladu s tem sistemom morajo države članice Komisiji priglasiti („predhodna 
priglasitev“) vsakršen načrt dodeljevanja ali spreminjanja državne pomoči in te pomoči ne 
smejo začeti uporabljati, dokler je Komisija ne odobri („načelo mirovanja“). Na podlagi 
Pogodbe je Komisiji dana pristojnost določanja, ali je ukrep pomoči, ki ji je bil priglašen, 
državna pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe, in če je, ali je upravičen do izjeme po členu 
87(2) ali (3) Pogodbe. Države članice ne smejo dodeljevati državne pomoči, razen če jo 
priglasijo Komisiji in jo le-ta odobri. Vsakršna pomoč, ki se dodeli brez odobritve Komisije, 
se samodejno šteje za „nezakonito pomoč“. V skladu sedanjimi postopkovnimi pravili mora 
Komisija od prejemnikov vsakršne nezakonite pomoči, za katero se ugotovi, da je 
nezdružljiva s skupnim trgom, odrediti izterjavo. Poleg tega evropska sodišča priznavajo, da 
imajo nacionalni sodniki pristojnost ugotavljanja, ali se postopki priglasitve spoštujejo, in, če 
se ne, odrejanja izterjave pomoči in izterjave pripadajočih obresti. 

V zadnjih letih je Komisija začela proces posodabljanja in poenostavljanja postopkov v zvezi 
z državnimi pomočmi. V ta namen je Svet sprejel Uredbo (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998, 
ki Komisiji omogoča sprejemanje tako imenovanih „uredb o skupinskih izjemah“ za državno 
pomoč. Komisija lahko s temi uredbami razglasi nekatere vrste državne pomoči za združljive 
s Pogodbo, če izpolnjujejo nekatere pogoje, in jih tako izvzame iz obveznosti predhodne 
priglasitve in odobritve Komisije. V preteklosti je Komisija sprejela več uredb o skupinskih 
izjemah. V letu 2008 pa je te uredbe nadomestila nova uredba o splošnih skupinskih izjemah, 
ki povezuje obstoječi pravni okvir in uvaja nove vrste ukrepov, ki so izvzeti iz obveznosti 
priglasitve. Zato lahko države članice dodeljujejo pomoč, ki izpolnjuje pogoje iz USSI, brez 
potrebe po predhodni priglasitvi in soglasju Komisije. Več informacij o USSI je v Prilogi 
(Podatkovni list 1). Druga uredba kodificira uporabo pravila de minimis, ki ugotavlja, da 
pomoč podjetju, ki v obdobju treh davčnih let ne dosega praga 200 000 EUR in ravna v 
skladu z nekaterimi pogoji, ni državna pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe, ker se šteje, da 
ne učinkuje na trgovino ali izkrivlja konkurenco (Podatkovni list 13). Zato takšne pomoči ni 
treba priglasiti. 

 

Zaradi procesa posodabljanja je treba razlikovati med dvema vrstama ukrepov pomoči: 
 

• Ukrepi pomoči, ki so izvzeti iz obveznosti priglasitve 
 
Komisiji ni treba priglasiti posameznih ukrepov ali shem pomoči, ki izpolnjujejo vse pogoje 
iz USSI, ki jo je sprejela Komisija. Država članica pa mora Komisiji predložiti kratek opis 
ukrepa pomoči v 20 delovnih dneh po izvedbi ukrepa. Če ukrep pomoči izpolnjuje vse pogoje 
iz Uredbe de minimis (Podatkovni list 13), ni treba predložiti niti takšnega opisa informacij 
(čeprav morajo države članice v skladu z Uredbo de minimis takšno pomoč spremljati). Za 
ukrepe, ki so v skladu z USSI izvzeti iz priglasitve, morajo države članice na internetu 
objaviti celo besedilo takega ukrepa, ki mora biti objavljeno, dokler ukrep velja. 
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• Ukrepi pomoči, za katere velja obveznost priglasitve 
 

Svet je 22. marca 1999 sprejel Uredbo (ES) št. 659/1999 (kakor je bila pozneje 
spremenjena)10, ki določa postopkovna pravila, ki jih je treba upoštevati na področju državnih 
pomoči. Sledila je Uredba Komisije (ES) št. 794/200411 o izvajanju zgoraj navedene uredbe 
Sveta. Spodaj je predstavljen kratek pregled pravil, ki se uporabljajo za običajne primere 
priglasitve: 

 

• Priglasitev 
 

Zadevne države članice (osrednji organi) morajo načrtovane ukrepe pomoči priglasiti prek 
stalnega predstavništva. Zaradi pospešitve postopka je Komisija izdelala standardne obrazce 
za priglasitev za večino vrst pomoči. Države članice imajo na voljo namensko programsko 
opremo („SANI“), ki olajšuje in pospešuje postopek priglasitve.  

Za nekatere manjše spremembe obstoječe pomoči se uporablja poenostavljen sistem 
priglasitve in hitrejši postopek odločanja. Takšne poenostavljene ureditve so sprejemljive le, 
če je Komisija redno obveščena glede izvajanja zadevne obstoječe pomoči. 

 

• Zahteva po dodatnih informacijah 
 

Če je priglasitev nepopolna, Komisija zahteva nadaljnje informacije. Zadevna država članica 
ima za predložitev teh informacij običajno na voljo 20 dni. 

 

• Preučitev in odločitev 
 

Komisija ima za preučitev predlagane pomoči na voljo dva meseca. Dvomesečni rok teče od 
dneva, ko Komisija prejme vse informacije, ki jih potrebuje za oceno primera, in ko se 
priglasitev lahko šteje za popolno. Ta preučitev se običajno zaključi bodisi z „odločitvijo o 
nevložitvi ugovora“ ali z „odločitvijo o sprožitvi postopka iz člena 88(2)“: 

Če se Komisija odloči, da ne bo vložila ugovora, se zadevni ukrep pomoči lahko začne 
izvajati. 

Komisija sproži postopek iz člena 88(2), če dvomi, da je priglašeni ukrep pomoči združljiv s 
skupnim trgom. V takšnih primerih Komisija sproži „formalni postopek preiskave“. V 
Uradnem listu objavi opis pomoči in na svojih spletnih straneh pozove zadevno državo 
članico in zainteresirane strani, da predložijo svoje pripombe. Ob koncu poizvedbe Komisija 
sprejme dokončno odločitev. Ta je lahko pozitivna (pomoč se lahko izvaja), negativna 
(pomoč se ne sme izvajati) ali pozitivna, toda pogojno (pomoč se lahko izvaja, če so 
izpolnjeni nekateri pogoji). Najdaljši okvirni časovni rok, predviden za takšno poizvedbo, je 
18 mesecev. 

Za vse odločitve se izvede pregled Sodišča Evropskih skupnosti po členu 230 Pogodbe ES. Pri 

                                                 
10 UL L 83, 27.3.1999, str.1. 
11 Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o 
določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES, UL L 140, 30.4.2004, str. 1–134. 
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uveljavljanju odločbe Komisije o vračilu sodelujejo tudi nacionalna sodišča.   

6.        Državna pomoč v programih strukturnih skladov 

Operativni programi v okviru strukturnih skladov za obdobje 2007–2013 vsebujejo 
standardno klavzulo z navedbo: „vsakršna javna podpora po tem programu mora biti skladna s 
postopkovnimi in materialnimi pravili o državni pomoči, ki se trenutno uporabljajo ob 
dodelitvi javne podpore“. Organi upravljanja so dolžni zagotoviti, da je ta pogoj izpolnjen.  
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Priloga: Podatkovni listi o državni pomoči 
 

Obstaja 13 podatkovnih listov, od katerih se vsak nanaša na posamezno temo državne pomoči, 
razvrščeni pa so po vrstah  ali instrumentih pomoči. 

Vsak podatkovni list prikazuje kratek povzetek glavnih določb, ki se uporabljajo za zadevno 
temo. Prav tako se po potrebi natančno sklicuje na ustrezno uredbo, smernico, okvir, sporočilo 
ali obvestilo Komisije. Celotna pravna besedila, na katera se sklicujejo podatkovni listi, so na 
voljo tudi na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco 
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 

 

Podatkovni list 1 Uredba o splošnih skupinskih izjemah 
Podatkovni list 2 Pomoč za podnebne spremembe in drugo varstvo okolja 
Podatkovni list 3 Pomoč za raziskave, razvoj in inovacije 
Podatkovni list 4 Regionalna pomoč 
Podatkovni list 5 Pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah 
Podatkovni list 6 Pomoč za mala in srednje velika podjetja 
Podatkovni list 7 Pomoč za zaposlovanje 
Podatkovni list 8 Pomoč za usposabljanje 
Podatkovni list 9 Ukrepi v zvezi z rizičnim kapitalom 
Podatkovni list 10 Elementi državne pomoči pri prodaji zemljišč in objektov s strani 
javnih organov 
Podatkovni list 11 Storitve splošnega gospodarskega pomena 
Podatkovni list 12 Obvestilo o poroštvu 
Podatkovni list 13 Pravilo de minimis 
 

 

Opozorilo: 
Priloženi podatkovni listi prikazujejo zgoščen in včasih poenostavljen povzetek 
zakonodaje o državnih pomočeh. Povzetki in razpredelnice, prikazani v teh podatkovnih 
listih, tako seveda ne podeljujejo nikakršnih pravic. Kot bolj verodostojne različice 
pravil, ki se uporabljajo na vsakem področju, so bralcu na voljo ustrezna celotna 
zakonodajna besedila, za katera so navedena natančna sklicevanja v vsakem 
podatkovnem listu. 

Ta različica priročnika je bila dopolnjena 30. septembra 2008. 
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Podatkovni list 1 Uredba o splošnih skupinskih izjemah 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema „Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 
Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)“ (UL L 214, 9.8.2008, str. 3–47) (v 
nadaljnjem besedilu samo: USSI).  

Nadaljnje podrobnosti o uporabi USSI za posamezne vrste pomoči so vključene v različne 
podatkovne liste te priloge glede na ustrezno temo. 

Področje uporabe 
USSI se uporablja v vseh sektorjih gospodarstva, razen v ribištvu in ribogojstvu, kmetijstvu in 
premogovništvu12 in razen za regionalno pomoč v sektorju jeklarstva, ladjedelništva in 
sintetičnih vlaken ter za sheme regionalne pomoči, ki so usmerjene v posebne sektorje 
gospodarske dejavnosti (razen turizma). Ne uporablja se za izvozne dejavnosti ali za 
prednostno uporabo domačega in ne uvoženega blaga. Ne uporablja se za ad hoc pomoč 
velikim podjetjem, razen pomoči za regionalne naložbe in zaposlovanje.  
 
USSI določa zgornje meje posameznih pomoči13 (za vsako vrsto ukrepa), pod katerimi se 
uporablja.   
 

Koncepti  
Ukrepi, ki so navedeni v USSI in izpolnjujejo tam določene pogoje in merila, so upravičeni do 
izvzetja iz obveznosti priglasitve. Države članice jih zato lahko prosto izvajajo brez dodatne 
ocene Komisije.  
 
Za pomoč, ki ni zajeta v USSI, še naprej velja obveznost priglasitve in rednega ocenjevanja 
državnih pomoči s strani Komisije. 
 
USSI pravila, ki so prej obstajala v različnih uredbah, združuje v eno besedilo in jih usklajuje. 
Poleg tega tudi razširja področje, ki ga zajemajo oprostitve priglasitve, na dodatnih pet vrst 
pomoči, ki do sedaj niso bile izvzete (okoljska pomoč, pomoč za inovacije, pomoč za raziskave 
in razvoj za velika podjetja, pomoč v obliki rizičnega kapitala in pomoč za nova podjetja, ki 
so jih ustanovile podjetnice).  
 
USSI se uporablja samo za pregledno pomoč, t.j. donacije in subvencionirane obrestne mere, 
posojila, pri katerih bruto ekvivalent dotacije upošteva referenčno obrestno mero, poroštvene 
sheme, davčne ukrepe (z omejitvijo) in vračljiva predplačila pod nekaterimi pogoji.  
 

                                                 
12 V nekaterih okoliščinah pa se pod pogoji USSI lahko uporablja pomoč za usposabljanje, rizični kapital, 
raziskave, razvoj in inovacije, pomoč za prikrajšane delavce in invalide ter okoljska pomoč. 
13 Npr. pomoč za okoljske naložbe v višini največ 7,5 milijona EUR, svetovanje za MSP v višini 2 milijona 
EUR, temeljne raziskave v višini 20 milijonov EUR, industrijske raziskave v višini 10 milijonov EUR, pomoč za 
invalide v višini 10 milijonov EUR.  
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Pomoč je dovoljena samo, če ima spodbujevalni učinek. USSI določa različna merila za 
preverjanje spodbujevalnega učinka z različno zahtevnostjo: (i) za nekatere vrste ukrepov se 
spodbujevalni učinek domneva; (ii) za MSP je spodbujevalni učinek prisoten, če je bila vloga 
za pridobitev pomoči predložena pred začetkom projekta; (iii) za velika podjetja morajo 
države članice poleg zgoraj navedenega preveriti še osnovne pogoje dokumentacije.   

Zajete vrste pomoči in intenzivnosti pomoči 
 
USSI odobrava naslednje vrste pomoči:  
 

• pomoč za MSP,  
• pomoč za raziskave in inovacije,  
• pomoč za regionalni razvoj,  
• pomoč za usposabljanje,  
• pomoč za zaposlovanje, 
• pomoč v obliki rizičnega kapitala,  
• okoljsko pomoč  
• pomoč za spodbujanje podjetništva  

 
Razpredelnica 3. Vrste ukrepov, ustrezni zneski pomoči in intenzivnosti pomoči, ki se uporabljajo v 

skladu z USSI.  

Vrsta ukrepa pomoči Najvišji dovoljeni znesek 
pomoči v skladu z USSI 

Zgornja meja intenzivnosti 
pomoči v skladu z USSI 

Regionalna pomoč za naložbe in 
zaposlovanje (dovoljena samo na 
območjih, ki prejemajo pomoč), (člen 
13) 
 
(velika, srednje velika in mala 
podjetja)  
 

pomoč, nižja od 75 % najvišje 
pomoči za naložbe z 
upravičenimi stroški 100 mio. 
EUR 

•  največja intenzivnost regionalne 
pomoči v skladu z ustrezno karto 
regionalne pomoči, IN 
•+20 odsotnih točk za mala 
podjetja, 
•+10 odsotnih točk za srednje 
velika podjetja (razen velikih 
naložbenih projektov in prevoza)14 

Pomoč za novoustanovljena mala 
podjetja (člen 14) 

• 2 mio. EUR na podjetje v 
regiji iz člena 87(3)(a)  
• 1 mio. EUR na podjetje v 
regiji iz člena 87(3)(c)  
• letni zneski na podjetje – 
največ 33 % zgornjih zneskov 
pomoči  

regije iz člena 87(3)(a):  
• 35 % prva tri leta po ustanovitvi 
podjetja 
• 25 % dve leti zatem 
 
regije iz člena 87(3)(c):  
• 25 % prva tri leta po ustanovitvi 
podjetja 
 15 % po dveh letih15 

Pomoč MSP za naložbe in 
zaposlovanje (na voljo zunaj območij, 
ki prejemajo pomoč) (člen 15) 
 
Za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov 

7,5 mio. EUR na podjetje na 
projekt 
 
 
7,5 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

• 20 % za mala podjetja 
• 10 % za srednje velika podjetja 
 
 
• 75 % v najbolj oddaljenih regijah 
• 65 % na manjših egejskih otokih  
• 50 % v regijah iz člena 87(3)(a) 
 40 % v vseh drugih regijah 

                                                 
14 Za kmetijstvo se uporabljajo različne intenzivnosti. 
15 V nekaterih primerih obstaja dodatna 5-odstotna  dopolnitev upravičenih stroškov.  
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Vrsta ukrepa pomoči Najvišji dovoljeni znesek 
pomoči v skladu z USSI 

Zgornja meja intenzivnosti 
pomoči v skladu z USSI 

Pomoč za nova mala podjetja, ki so jih 
ustanovile podjetnice   

1 mio. EUR na podjetje (največ 
33 % od tega na leto) 

15 % prvih pet let 
 

Pomoč za svetovalne storitve v korist 
MSP   

2 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

50 % 

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih  2 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

50 % 

Pomoč za rizični kapital 
 

1,5 mio. EUR na ciljno podjetje 
na 12 mesecev 

se ne uporablja 

Pomoč za raziskave in razvoj 
 

•  temeljne raziskave: 
20 mio. EUR 
• industrijske raziskave: 
10 mio. EUR 
• drugo: 7,5 mio. EUR na 
podjetje na projekt 
 
•2x če je EUREKA16 

velika podjetja:  
• temeljne raziskave: 100 % 
•  industrijske raziskave:  50 % 
•  eksperimentalni razvoj: 25 % 
 
srednje velika podjetja: 
•  industrijske raziskave: 60 % 
• eksperimentalni razvoj: 35 % 
 
mala podjetja:  
•  industrijske raziskave: 70 % 
•  eksperimentalni razvoj: 45 % 
+15 odstotnih točk (do 80 % 
skupnega zneska), če sodelujeta 
dve ali več 

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti  
 

• temeljne raziskave: 
20 mio. EUR  
•  industrijske raziskave: 
10 mio. EUR  
• drugo: 7,5 mio. EUR na 
podjetje na projekt 
•2x če je EUREKA 

• MSP: 75 % za študije 
industrijskih raziskav, 50 % za 
študije eksperimentalnega razvoja   
 
•  velika podjetja: 65 % za študije 
industrijskih raziskav, 40 % za 
študije eksperimentalnega razvoja 

Pomoč za stroške pravic industrijske 
lastnine za MSP  

5 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

• temeljne raziskave: 100 % 
•  industrijske raziskave: 50 % 
•  eksperimentalni razvoj: 25 % 
 

Pomoč za mlada inovativna podjetja  •  1 mio. EUR  
• 1,5 mio. EUR v regijah iz 
člena 87(3)(a)  
• 1,25 mio. EUR v regijah iz 
člena 87(3)(c) 

se ne uporablja 

Pomoč za raziskave in razvoj v 
kmetijskem in ribiškem sektorju 

pod posebnimi pogoji 100 % pod posebnimi pogoji 

Pomoč za svetovalne in podporne 
storitve za inovacije za MSP 

200 000 EUR na podjetje v treh 
letih  

75 %, če ni nacionalna ali evropska 
certifikacija 

Pomoč za posojanje 
visokokvalificiranega osebja 

se ne uporablja 50 % na podjetje, za tri leta, na 
izposojeno osebo 

                                                 
16 Eureka je vseevropsko omrežje za tržno usmerjene industrijske raziskave in razvoj. 
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Vrsta ukrepa pomoči Najvišji dovoljeni znesek 
pomoči v skladu z USSI 

Zgornja meja intenzivnosti 
pomoči v skladu z USSI 

Pomoč za usposabljanje 2 mio. EUR na projekt 
usposabljanja 

•  25 % posebnega usposabljanja 
• 60 % splošnega usposabljanja 
•  + 10 odsotnih točk za 
prikrajšane/invalidne delavce  
•  +20 odsotnih točk za malo 
podjetje 
•  +10 odsotnih točk za srednje 
veliko podjetje 
 100 % za pomorski promet 

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih 
delavcev v obliki subvencij plače  

5 mio. EUR na podjetje na leto 50 % 

Pomoč za zaposlovanje invalidov v 
obliki subvencij plače  

10 mio. EUR na podjetje na leto 75 % 

Pomoč za nadomestilo dodatnih 
stroškov zaradi zaposlovanja invalidov 

10 mio. EUR na podjetje na leto 100 % 

Pomoč za naložbe, ki omogoča 
preseganje standardov Skupnosti za 
varstvo okolja oziroma zvišanje ravni 
varstva okolja v odsotnosti standardov 
Skupnosti  

7,5 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

velika podjetja: 35 %  
srednje velika podjetja: 45 % 
mala podjetja: 55 % 

Pomoč za nakup transportnih vozil, ki 
presegajo standarde Skupnosti  za 
varstvo okolja  

7,5 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

velika podjetja: 35 %  
srednje velika podjetja: 45 % 
mala podjetja: 55 % 

Pomoč za čimprejšnjo prilagoditev na 
prihodnje okoljske standarde za MSP   
 

7,5 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

če je izvajanje več kot 3 leta pred 
začetkom veljavnosti standarda: 
• 15 % za mala podjetja 
• 10 % za srednje velika podjetja 
 
če je izvajanje med 1 in 3 leti pred 
začetkom veljavnosti standarda: 
10 % za mala podjetja 

Pomoč za naložbe v ukrepe varčevanja 
z energijo  
 

7,5 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

dva načina izračuna: 
1. dodatni stroški naložbe (neto): 
•  velika podjetja: 60 %  
•  srednje velika podjetja: 70 % 
•  mala podjetja: 80 % 
 
2. dodatni stroški naložbe (bruto):  
•  velika podjetja: 20 %  
•  srednje velika podjetja: 30 % 
 mala podjetja: 40 % 

Pomoč za naložbe v soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom  
 

7,5 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

velika podjetja: 45 %  
srednje velika podjetja: 55 % 
mala podjetja: 65 % 

Pomoč za naložbe za spodbujanje 
energije iz obnovljivih virov energije   
 

7,5 mio. EUR na podjetje na 
projekt 

velika podjetja: 45 %  
srednje velika podjetja: 55 % 
mala podjetja: 65% 

Pomoč za okoljske študije  
 

se ne uporablja velika podjetja: 50 %  
srednje velika podjetja: 60 % 
mala podjetja: 70 % 

Okoljska pomoč v obliki znižanja 
davkov  
 

se ne uporablja ni intenzivnosti (dovoljeno samo, 
če se plačuje vsaj najnižja davčna 
stopnja Skupnosti, največ deset let) 
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Kumulacija 
Kumulacija različnih ukrepov USSI je mogoča, če zadevajo različne opredeljive upravičene 
stroške. Kumulacija ni dovoljena glede istih upravičenih stroškov, ki se deloma ali v celoti 
prekrivajo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, ki 
se uporablja za pomoč v skladu z USSI.  
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Podatkovni list 2  Pomoč za podnebne spremembe in drugo 
varstvo okolja  

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema „Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja“ (UL C 
82, 1.4.2008, str. 1) (v nadaljnjem besedilu tega podatkovnega lista: Smernice). Vključuje tudi 
informacije o uporabi USSI za okoljsko pomoč. 

Področje uporabe 
Smernice zajemajo pomoč za ukrepe, katerih namen je odpravljanje ali preprečevanje škode 
za naše fizično okolje ali naravne vire, ali spodbujanje učinkovite uporabe teh virov. Nadzor 
državne pomoči na tem področju zagotavlja, da se z ukrepi doseže višja stopnja varstva okolja 
kot brez pomoči in da pozitivni učinki pomoči pretehtajo negativne. 

Na splošno se Smernice uporabljajo za vse sektorje, zajete v Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, vključno s sektorji, ki jih urejajo posebna pravila Skupnosti o državni pomoči 
(razen če taka pravila določajo drugače). Vendar pa se Smernice ne uporabljajo za: 

• pomoč za raziskave in razvoj ter oblikovanje in proizvodnjo do okolja prijaznih 
izdelkov. Vendar pa te smernice urejajo pomoč za naložbe za pridobitev ekološko 
inovativnega premoženja (projekt) za zmanjšanje lastnega onesnaževanja, 

• pomoč za usposabljanje na okoljskem področju, 
• področje primarne kmetijske proizvodnje, če so ukrepi že zajeti v Smernicah Skupnosti 

o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju17,  
• v ribištvu in ribogojništvu se uporabljajo samo, če ni drugih posebnih predpisov,  
• nasedle stroške,  
• daljinsko ogrevanje, razen če vodi k varčevanju z energijo, 
• infrastrukturo za zračni, cestni, železniški promet, promet po celinskih plovnih poteh in 

pomorski promet,  
• oblikovanje in proizvodnjo do okolja prijaznih izdelkov, strojev ali prevoznih sredstev, 

katerih namen je tako zmanjšati porabo naravnih virov pri delovanju kot tudi izboljšati 
varnost in higieno, ter 

• zajemanje in skladiščenje ogljika. 
 

Ocena 
Smernice odražajo pristop, določen z Akcijskim načrtom državnih pomoči glede izboljšanega 
ekonomskega pristopa k analizi državnih pomoči in uvedbe testa tehtanja. Zato so v 
Smernicah določena pravila, po katerih bo Komisija izvajala ali standardno oceno (po kateri 
se državna pomoč lahko šteje za združljivo, če izpolnjuje preprostejša merila iz oddelka 3 
Smernic) ali podrobno oceno (določeno v oddelku 5 Smernic), ki zahteva temeljitejšo analizo 
ukrepov in izvedbo testa tehtanja za vsak primer posebej. Smernice načeloma omogočajo 
Komisiji, da preveri spodbujevalni vpliv, potrebo po ukrepih državne pomoči in njihovo 
sorazmernost na okoljskem področju.  
 

                                                 
17 Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013, UL C 319, 
27.12.2006. 
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Razpredelnica 4. Pragovi, nad katerimi se izvede podrobna ocena na podlagi Smernic* 

Vrsta ukrepa Standardna ocena Podrobna ocena 

Za ukrepe, zajete v USSI da (če pogoji USSI 
niso izpolnjeni) 

vsi ukrepi z obveznostjo individualne 
priglasitve v skladu z USSI 

Za vse pomoči za naložbe (ne glede na 
vrsto) 

da 7,5 mio. EUR na podjetje 

Pomoč za tekoče poslovanje za 
varčevanje z energijo 

da 5 mio, EUR na podjetje za 5 let 

Pomoč za tekoče poslovanje za 
proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov in/ali soproizvodnjo 
toplote iz obnovljivih virov 

da nastala zmogljivost proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov 
na podlagi pomoči presega 125 MW 

Pomoč za tekoče poslovanje za 
proizvodnjo biogoriva 

da nastala zmogljivost proizvodnje presega 
150 000 t na leto 

Pomoč za tekoče poslovanje za 
soproizvodnjo 

da nastala zmogljivost soproizvodnje 
električne energije presega 200 MW 

Pomoč v obliki znižanj ali oprostitev 
okoljskih davkov 

da ne 

*Za vse druge ukrepe okoljske pomoči, ki jih Smernice določajo in niso navedeni v zgornji razpredelnici, 
velja samo standardna ocena.    

 

Ukrepi pomoči 
 

Pomoč za naložbe za podjetja, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki povečujejo 
stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti 

• Upravičeni stroški: stroški, strogo omejeni na dodatne stroške naložbe, ki so potrebni za 
doseganje višje stopnje varstva okolja. Ugodnosti/stroški poslovanja se upoštevajo za pet 
let. Upravičene naložbe so lahko naložbe v zemljišča, objekte, proizvodno opremo in 
prenos tehnologije. Pomoč se ne sme dodeliti za doseganje standardov, ki so bili sprejeti, 
vendar še niso začeli veljati. 

 
Pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki 
povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti 

• Upravičeni stroški: stroški, strogo omejeni na dodatne stroške naložbe, ki so potrebni za 
doseganje višje stopnje varstva okolja. Ugodnosti/stroški poslovanja se upoštevajo za pet 
let. Pomoč za nakup novih prevoznih sredstev za cestni in železniški promet, promet po 
celinskih plovnih poteh ter pomorski promet v skladu s sprejetimi standardi Skupnosti, ki 
še niso začeli veljati, če se novi standardi ne bodo uporabljali z veljavnostjo za nazaj. 
Pomoč se lahko dodeli tudi za posodabljanje sedanjih prevoznih sredstev.   

 

Pomoč za predčasno prilagajanje na prihodnje standarde Skupnosti 

• Upravičeni stroški: stroški, strogo omejeni na dodatne stroške, ki so potrebni za doseganje 
višje stopnje varstva okolja. Ugodnosti/stroški poslovanja se upoštevajo za pet let. 
Upravičene naložbe so lahko naložbe v zemljišča, objekte, proizvodno opremo in prenos 
tehnologije. Pomoč se dovoli, če se prilagajanje opravi najmanj eno leto pred začetkom 
veljavnosti standardov Skupnosti. 
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Pomoč za varčevanje z energijo 

Pomoč za naložbe 

• Upravičeni stroški: opredeljeni so stroški, strogo omejeni na dodatne stroške, ki se 
neposredno nanašajo na varčevanje z energijo, in stopnja varčevanja z energijo, ki je višja 
od standardov Skupnosti. Poleg tega se ugodnosti poslovanja in stroški poslovanja, ki so 
nastali v prvih treh letih življenjske dobe naložbe (za mala in srednja podjetja), prvih štirih 
letih (za velika podjetja, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami CO2 (EU ETS – 
„Emission Trading Scheme“)) oziroma prvih petih letih (za velika podjetja, ki so del 
sistema EU za trgovanje z emisijami CO2), ustrezno odštejejo ali prištejejo. Upravičene 
naložbe so lahko naložbe v zemljišča, objekte, proizvodno opremo in prenos tehnologije. 

 
Pomoč za tekoče poslovanje 

• Pomoč je omejena na nadomestilo za neto dodatne proizvodne stroške, ob upoštevanju 
ugodnosti, ki so posledica varčevanja z energijo. Znesek dodeljene pomoči za naložbe se 
odšteje od proizvodnih stroškov. Pomoč je omejena na pet let.  

 
Pomoč za energijo iz obnovljivih virov  

Pomoč za naložbe 

• Upravičeni stroški: stroški, strogo omejeni na dodatne stroške, ki jih krije upravičenec, v 
primerjavi s klasično elektrarno ali klasičnim sistemom ogrevanja enake zmogljivosti. 
Upravičene stroške je treba izračunati neto brez katerih koli ugodnosti poslovanja in 
stroškov poslovanja, ki so nastali v prvih petih letih življenjske dobe te naložbe. 
Upravičene naložbe so lahko naložbe v zemljišča, objekte, proizvodno opremo in prenos 
tehnologije. 

• Pomoč za biogoriva se sme dodeliti samo za trajnostna biogoriva.  
 
Pomoč za tekoče poslovanje 

• Dodeli se za pokritje razlike med stroški proizvodnje energije iz obnovljivih virov in tržno 
ceno zadevne oblike energije.  

 
Pomoč za soproizvodnjo 

Pomoč za naložbe 

• Upravičeni stroški: stroški, omejeni na dodatne stroške naložbe, ki so potrebni za 
vzpostavitev obrata za soproizvodnjo z visokim izkoristkom v primerjavi z referenčno 
naložbo. Izračunati jih je treba neto brez katerih koli ugodnosti poslovanja in stroškov, ki 
so nastali v prvih petih letih življenjske dobe te naložbe. Upravičene naložbe so lahko 
naložbe v zemljišča, objekte, proizvodno opremo in prenos tehnologije. 

 
Pomoč za tekoče poslovanje 

• Veljajo enaka pravila kot za energijo iz obnovljivih virov. Upravičene ustanove: podjetja, 
ki javnosti distribuirajo električno energijo in toploto, če proizvodni stroški presegajo 
tržno ceno. Za industrijsko uporabo se dodeli samo, če je mogoče dokazati, da proizvodni 
stroški ene količinske enote energije pri uporabi takšne tehnike presegajo tržno ceno ene 
količinske enote klasične energije.  
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Pomoč za naložbe za energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje  

• Upravičeni stroški: stroški, strogo omejeni na dodatne stroške naložbe, ki jih krije 
upravičenec, v primerjavi s klasičnim sistemom ogrevanja enake zmogljivosti. Upravičene 
stroške je treba izračunati neto brez katerih koli ugodnosti poslovanja in stroškov 
poslovanja, ki so nastali v prvih petih letih življenjske dobe te naložbe. Upravičene 
naložbe so lahko naložbe v zemljišča, objekte, proizvodno opremo in prenos tehnologije. 

 
Pomoč za ravnanje z odpadki 

• Upravičeni stroški: stroški, omejeni na dodatne stroške naložbe, ki so potrebni za izvedbo 
naložbe v ravnanje z odpadki in jih mora kriti upravičenec, v primerjavi z referenčno 
naložbo. Izračunati jih je treba neto brez katerih koli ugodnosti poslovanja in stroškov 
poslovanja, ki so nastali v prvih petih letih življenjske dobe te naložbe.  

• Pod nekaterimi pogoji vključuje tudi ponovno uporabo, reciklažo in predelavo. Cilj je 
zmanjšati onesnaženje, ki ga proizvedejo druga podjetja. Ne zajema onesnaženja, ki ga 
proizvede upravičenec pomoči. 

 
Pomoč za sanacijo onesnaženih območij 

• Če povzročitelja obremenitve ni mogoče določiti ali mu ni mogoče naložiti stroškov, 
lahko oseba, odgovorna za sanacijo območja, prejme pomoč. Izraz „povzročitelj 
obremenitve“ se nanaša na osebo, ki je odgovorna za onesnaženje po veljavni zakonodaji 
v državi članici.  

• Upravičeni stroški so enaki stroškom sanacijskih del brez povečanja vrednosti zemljišča. 
 
Pomoč za preselitev podjetij 

• Pomoč za preselitev nekaterih podjetij na nove lokacije se lahko dodeli samo, če 
spremembo lokacije narekujejo razlogi varstva okolja in če izhaja iz upravne ali sodne 
odločbe oziroma je dogovorjena med podjetjem in pristojnim javnim organom. Poleg tega 
mora podjetje, ki se seli, izpolnjevati najstrožje okoljevarstvene standarde, ki se 
uporabljajo na njegovi novi lokaciji. 

• Upravičene stroške je treba omejiti na neto stroške preselitve. Komisija bo upoštevala 
ugodnosti (tj. donos od prodaje ali oddaje zapuščenega obrata, nadomestilo, izplačano v 
primeru razlastitve) in stroške (nakup zemljišča, graditev ali nakup novega obrata, 
pogodbene kazni).  

 
Pomoč, vključena v sisteme trgovanja z dovoljenji 

• Pomoč je združljiva samo, če se sistemi vzpostavijo tako, da se dosežejo okoljski cilji, ki 
presegajo obvezne standarde Skupnosti, če je dodelitev pregledna in objektivna, če skupni 
znesek dovoljenj ali pravic za trgovanje, dodeljenih vsakemu podjetju po ceni, ki je nižja 
od tržne vrednosti, ne presega potrebe podjetja, če ne daje prednosti novim tekmecem in 
ne ustvarja nepotrebnih ovir za vstop.  

• Potreba po državni pomoči in njena sorazmernost bosta ocenjeni. Brez pomoči (tj. v 
primeru celotne prodaje na dražbi) mora sistem trgovanja privesti do precejšnjega zvišanja 
proizvodnih stroškov, ki se ga ne da prenesti na kupce, ne da bi to privedlo do znatnega 
znižanja prodaje, hkrati pa ni mogoče, da samo posamična podjetja v sektorju zmanjšajo 
stopnjo emisij, da bi bila cena dovoljenj znosna. 

• Pri dodelitvah na podlagi sistema EU za trgovanje z emisijami CO2 za obdobje trgovanja, 
ki se bo končalo 31. decembra 2012, se ni upošteval preskus potrebe po državni pomoči in 
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sorazmernosti.  
 
Pomoč v obliki znižanj ali oprostitev okoljskih davkov 

• Pomoč se dovoli, če vsaj posredno prispeva k izboljšanju stopnje varstva okolja in če 
znižanja ali oprostitve dajatev ne škodujejo zastavljenemu splošnemu cilju dajatev.  

• Usklajene dajatve: pomoč je združljiva za 10 let, če upravičenci plačujejo vsaj najnižjo 
davčno stopnjo Skupnosti in če sta znižanje ali oprostitev dajatev združljiva z zadevno 
zakonodajo Skupnosti.  

• Neusklajene dajatve in usklajene dajatve, če se plačuje manj kot najnižja davčna stopnja 
Skupnosti: vsaka oprostitev dajatev ali znižanje morata biti potrebna in sorazmerna:  
– potreba po pomoči: izbira upravičencev mora temeljiti na objektivnih in preglednih 

merilih, okoljska dajatev brez znižanja mora privesti do precejšnjega zvišanja 
proizvodnih stroškov, ki se ga ne da prenesti na kupce, ne da bi to privedlo do 
znatnega znižanja prodaje.  

– sorazmernost pomoči: vsak posamezen upravičenec plača delež stopnje nacionalne 
dajatve, ki ustreza njegovi učinkovitosti v primerjavi z učinkovitostjo glede na 
najučinkovitejšo tehniko v EGP, ali 20 % nacionalne dajatve (razen če je lahko nižja 
stopnja upravičena z vidika omejenega izkrivljanja konkurence) ali pa se sklenejo 
okoljski sporazumi med državo članico in podjetji, ki prejmejo pomoč.  

 

Načelo za izračun dodatnih naložbenih stroškov 

Dodatni naložbeni stroški se izračunajo v dveh korakih:  

1. Stroški naložbe, določeni glede na obratne hipotetične razmere brez državne pomoči. 
Obratne hipotetične razmere morajo biti verodostojne in dosegati vsaj veljavne 
standarde Skupnosti. 

2. Vse ugodnosti poslovanja, ki so nastale v nekem obdobju (običajno pet let) življenjske 
dobe naložbe se odštejejo, ustrezni stroški poslovanja pa se prištejejo.  

 

Najvišja pomoč 
Razpredelnica 5. Pregled največjih intenzivnosti pomoči, izraženih v odstotkih upravičenih stroškov. 

Vrsta ukrepa pomoči Pomoč za naložbe Pomoč za tekoče poslovanje 

(a) Pomoč za naložbe za podjetja, ki 
presegajo standarde Skupnosti ali ki 
povečujejo stopnjo varstva okolja v 
odsotnosti standardov Skupnosti 
  
in  
 
(b) Nakup novih prevoznih sredstev, ki 
presegajo standarde Skupnosti ali ki 
povečujejo stopnjo varstva okolja v 
odsotnosti standardov Skupnosti 

malo podjetje 70 % 
srednje veliko podjetje: 60 % 
veliko podjetje: 50 % 
 
javni razpis: 100 % 
 
dodatek za ekološko 
inovativnost: +10 % 
 

 



 29  

Vrsta ukrepa pomoči Pomoč za naložbe Pomoč za tekoče poslovanje 

(c) Pomoč za naložbe za predčasno 
prilagajanje na prihodnje standarde 
Skupnosti 
 

več kot 3 leta vnaprej:  
• malo podjetje: 25 % 
• srednje veliko podjetje: 
20 % 
• veliko podjetje: 15 % 
 
med enim in tremi leti vnaprej:  
• malo podjetje: 20 % 
• srednje veliko podjetje: 
15 % 
• veliko podjetje: 10 % 

 

(d) Pomoč za okoljske študije  malo podjetje: 70 % 
srednje veliko podjetje: 60 %  
veliko podjetje: 50 % 

 

(e) Pomoč za varčevanje z energijo 
 

malo podjetje: 80 % 
srednje veliko podjetje: 70 %  
veliko podjetje: 60 % 

•  100 % dodatnih stroškov, ki 
linearno padajo do 0 v petih letih 
ALI 
• 50 % dodatnih stroškov za pet 
let 

(f) Pomoč za energijo iz obnovljivih virov malo podjetje: 80 % 
srednje veliko podjetje: 70 %  
veliko podjetje: 60 % 
 
javni razpis: 100 % 

•  nadomestilo za razliko med 
proizvodnimi stroški in tržno 
ceno 
ALI  
• 100 % dodatnih stroškov, ki 
linearno padajo do 0 v petih letih 
ALI 
 50 % dodatnih stroškov za pet let

(g) Pomoč za soproizvodnjo  malo podjetje: 80 % 
srednje veliko podjetje: 70 %  
veliko podjetje: 60 % 
 
javni razpis: 100 % 

veljajo pravila za obnovljive vire 
 

(h) Pomoč za energetsko učinkovito 
daljinsko ogrevanje 
 

malo podjetje: 70 % 
srednje veliko podjetje: 60 %  
veliko podjetje: 50 % 
 
javni razpis: 100 % 

 

(i) Pomoč za ravnanje z odpadki malo podjetje: 70 % 
srednje veliko podjetje: 60 %  
veliko podjetje: 50 % 

 

(j) Pomoč za sanacijo onesnaženih območij 50 % upravičenih stroškov    

(k) Pomoč za preselitev podjetij malo podjetje: 70 % 
srednje veliko podjetje: 60 %  
veliko podjetje: 50 % 

 

Priglasitev 
 
USSI je uvedla nove vrste okoljske pomoči, ki so izvzete iz obveznosti priglasitve. V skladu s 
pogoji, določenimi v USSI (vključno s posebnimi intenzivnostmi pomoči), v nekaterih 
primerih ni treba priglasiti pomoči za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov 
Skupnosti za varstvo okolja oziroma zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov 
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Skupnosti, pomoči za nakup novih transportnih vozil, ki presegajo standarde Skupnosti 
oziroma zvišujejo raven varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti, pomoči za 
čimprejšnje prilagajanje na prihodnje standarde Skupnosti za MSP, pomoči za naložbe v 
ukrepe varčevanja z energijo, pomoči za naložbe v visoko učinkovito soproizvodnjo, pomoči 
za naložbe, ki spodbujajo izkoriščanje obnovljivih virov energije, pomoči za okoljske študije 
in pomoči v obliki znižanj okoljskih davkov.  
 
Vendar je tako pomoč treba priglasiti, če presega prag za posamično priglasitev 7,5 milijona 
EUR na podjetje na naložbeni projekt. Če pogoji USSI niso izpolnjeni, je pomoč prav tako 
treba priglasiti, oceni pa se na podlagi Smernic.  



 31  

Podatkovni list 3 Pomoč za raziskave, razvoj in inovacije  

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema „Okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter 
inovacije“ (UL C 323, 30.12.2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu tega podatkovnega lista: 
Okvir). Vključuje tudi informacije o uporabi USSI za pomoč za raziskave, razvoj in inovacije.  

Področje uporabe 
Okvir zajema vse ukrepe, v skladu s katerimi se zagotavlja državna pomoč podjetjem za 
raziskave in razvoj ter inovacije. 
 
Pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, ki se ne šteje za državno pomoč: 

• javno financiranje negospodarskih dejavnosti raziskav in razvoja ter inovacij, ki jih 
opravljajo raziskovalne organizacije, 

• raziskave in razvoj, ki jih v podjetjih naročijo javni organi v skladu s tržnimi pogoji 
(postopek javnega razpisa). 

 
Sektorji, za katere se uporabljajo posebna pravila: 

• železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh, 
• kmetijstvo in ribištvo: največja intenzivnost pomoči 100 % v vseh primerih (pod 

določenimi pogoji). 

Koncepti 
Temeljne raziskave: Eksperimentalno ali teoretično delo, ki se v osnovi opravlja za 
pridobivanje novega znanja o temeljih pojavov in dejstev, ki jih je mogoče opazovati, brez 
neposredne praktične uporabe. 
 
Industrijske raziskave: Načrtovane raziskave ali kritične raziskave, usmerjene v 
pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali 
za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. 
 
Eksperimentalni razvoj: Pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba obstoječega 
znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti za namene 
izdelovanja načrtov in ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, 
procese ali storitve (vključno, pod določenimi pogoji, z razvojem prototipov za tržno uporabo 
ali pilotnih projektov). 

Ukrepi pomoči 
Na podlagi Okvira so v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe upravičeni naslednji ukrepi: 
 

•  pomoč za raziskovalno-razvojne projekte,  
• pomoč za študije tehnične izvedljivosti, 
• pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za mala in srednje velika podjetja, 
• pomoč za mlada inovativna podjetja, 
• pomoč za procesne in organizacijske inovacije v storitvah, 
• pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije, 
• pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja in 
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• pomoč za inovativne skupine.  

Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški so odvisni od vrste predlaganega ukrepa in določeni v ustreznih oddelkih 
tega okvira. Na primer, naslednje vrste stroškov se upoštevajo kot upravičeni stroški za pomoč 
za raziskovalno-razvojne projekte (tj. prva kategorija pomoči zgoraj):  
 

• stroški osebja v obsegu, kot so zaposleni na raziskovalnem projektu, 
• stroški instrumentov, opreme, zemljišč in prostorov v obsegu in za obdobje uporabe v 

raziskovalnem projektu (kadar so predmet amortizacije po predpisanih stopnjah), 
• stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je 

bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni,  
• stroški zunanjega svetovanja in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za 

raziskovalni projekt, 
• dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta, 
• drugi operativni stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta. 

Intenzivnosti pomoči 
Glede na zadevni ukrep se, podobno kot upravičeni stroški, med seboj razlikujejo tudi 
intenzivnosti pomoči. Na primer, razpredelnica spodaj prikazuje intenzivnosti pomoči, ki se 
uporabljajo za prvo vrsto ukrepov pomoči – pomoč za raziskovalno-razvojne projekte:  

Razpredelnica 6. Intenzivnosti pomoči za pomoč za raziskovalno-razvojne projekte 

Vrsta raziskav in razvoja Mala 
podjetja 

Srednje velika 
podjetja 

Velika 
podjetja 

Temeljne raziskave 100 % 100 % 100 % 

Industrijske raziskave 70 % 60 % 50 % 

Industrijske raziskave, ki so predmet  
•  sodelovanja med podjetji; za večja podjetja: čezmejnega 
sodelovanja ali sodelovanja z najmanj enim malim in srednje 
velikim podjetjem ali  
•  sodelovanja med podjetjem in raziskovalno organizacijo ali 
•  širjenja rezultatov 

80 % 75 % 65 % 

Eksperimentalni razvoj 45 % 35 % 25 % 

Eksperimentalni razvoj je predmet:  
•  sodelovanja med podjetji; za večja podjetja: čezmejnega 
sodelovanja ali sodelovanja z najmanj enim malim in srednje 
velikim podjetjem ali  
•  sodelovanja med podjetjem in raziskovalno organizacijo 

60 % 50 % 40 % 

 

Posebni pogoji 
Okvir predvideva tri vrste ocene na podlagi testa tehtanja pozitivnih in negativnih učinkov 
pomoči: 

(i) standardna ocena – če projekt izpolnjuje pogoje iz poglavja 5 Okvira, se šteje, da bo 
rezultat testa tehtanja pozitiven. V to kategorijo sodijo naslednji ukrepi (pod pogojem, da se 
pomoč dodeli samo na zahtevo nacionalnim organom):  
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• pomoč za projekt in študije izvedljivosti, če je upravičenec do pomoči malo ali srednje 
veliko podjetje in če je znesek pomoči nižji od 7,5 milijona EUR na malo ali srednje 
veliko podjetje za projekt, 

• pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za mala in srednje velika podjetja,  
• pomoč za mlada inovativna podjetja,  
• pomoč za svetovalne storitve za inovacije, 
• pomoč za podporne storitve za inovacije in 
• pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja.  

 

(ii) standardna ocena skupaj s prikazom spodbujevalnega učinka in potrebe - v skladu s 
poglavjema 5 in 6 Okvira: za vse priglašene pomoči, ki so nižje od pragov za podrobno oceno 
(navedeno spodaj) in ne sodijo v nobeno od kategorij standardne ocene iz poglavja 5 (za 
katere se spodbujevalni učinek domneva).  

(iii) podrobna ocena – zaradi večje nevarnosti izkrivljanja konkurence bo Komisija izvedla 
podrobno oceno ukrepov, pri katerih znesek pomoči presega:  

• za pomoč za projekt in študije izvedljivosti:  
- če je projekt pretežno temeljna raziskava, 20 milijonov EUR,  
- če je projekt pretežno industrijska raziskava, 10 milijonov EUR, 
- za vse druge projekte: 7,5 milijona EUR,  

• za procesne ali organizacijske inovacije v storitvenih dejavnostih, 5 milijonov EUR.   
• za inovativne skupine, 5 milijonov EUR.  

 

Za vsako shemo pomoči je potrebno letno poročilo o izvajanju. 
 

Razpredelnica 7. Vrste ukrepov pomoči, ustrezne zgornje meje zneskov pomoči, ki se uporabljajo v skladu 
z USSI, in pragovi, nad katerimi se izvede podrobna ocena na podlagi Okvira 

Ukrep pomoči Najvišji dovoljeni znesek 
pomoči v skladu z USSI 

Standardna 
ocena (Okvir) 

Podrobna ocena18 
(Okvir) 

Pomoč za projekte in študije 
izvedljivosti  

•temeljne raziskave: 20 
mio. EUR 
•industrijske raziskave: 
10 mio. EUR 
•drugo: 7,5 mio. EUR na 
podjetje na projekt 
 
•2x če je EUREKA19 

da (če pogoji 
USSI niso 
izpolnjeni) 

• temeljne raziskave: 
20 mio. EUR 
• industrijske raziskave: 
10 mio. EUR 
• drugo: 7,5 mio. EUR 
na podjetje na projekt 
 
•2x če je EUREKA 

Stroški pravic industrijske lastnine 
za MSP 

5 mio. EUR na podjetje na 
projekt da ne 

Mlada inovativna podjetja  1 mio. EUR da ne 

Svetovalne in podporne storitve za 
inovacije 

200 000 EUR na podjetje za tri 
leta da ne 

Posojanje visokokvalificiranega 
osebja 

50 % upravičenih stroškov za 
tri leta na podjetje na 
izposojeno osebo 

da ne 

                                                 
18 Vsi primeri, priglašeni Komisiji zaradi obveznosti posamične priglasitve, ki jo predpisuje USSI, so tudi 
predmet podrobne ocene. 
19 Eureka je vseevropsko omrežje za tržno usmerjene industrijske raziskave in razvoj. 
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Ukrep pomoči Najvišji dovoljeni znesek 
pomoči v skladu z USSI 

Standardna 
ocena (Okvir) 

Podrobna ocena18 
(Okvir) 

Procesne ali organizacijske 
inovacije  

ni vključeno v USSI  da v storitvah: 5 mio. EUR 
na projekt na podjetje 

Inovativne skupine ni vključeno v USSI  da 5 mio. EUR na skupino 

Priglasitev 
 
USSI je uvedla nove vrste pomoči za raziskave, razvoj in inovacije, ki so izvzete iz 
obveznosti priglasitve. V skladu s pogoji, določenimi v USSI (vključno s posebnimi 
intenzivnostmi pomoči), v nekaterih primerih ni treba priglasiti pomoči za raziskovalne in 
razvojne projekte, pomoči za študije tehnične izvedljivosti, pomoči za stroške pravic 
industrijske lastnine za mala in srednje velika podjetja, pomoči za raziskave in razvoj v 
kmetijskem in ribiškem sektorju, pomoči za mlada inovativna podjetja, pomoči za svetovalne 
in podporne storitve za inovacije ter pomoči za posojanje visokokvalificiranega osebja.  
 
Vendar je tako pomoč treba vedno priglasiti, če presega prag za posamično priglasitev, kot je 
določeno v razpredelnici zgoraj.   
 
Če pogoji USSI niso izpolnjeni, je pomoč prav tako treba priglasiti, oceni pa se na podlagi 
Okvira. 
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Podatkovni list 4 Regionalna pomoč 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema: 

• Smernice o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (UL C 54, 4.3.2006, str. 13) (v 
nadaljnjem besedilu tega podatkovnega lista: Smernice). 

• uporabo USSI pri regionalni pomoči za naložbe in zaposlovanje ter pomoči za 
novoustanovljena podjetja. 

 

Namen 
Spodbujanje razvoja regij z omejenimi možnostmi: 

• s podporo začetnim naložbam ter naložbam in zaposlovanju, ki so povezani z začetnimi 
naložbami, ter novoustanovljenim malim podjetjem ali, 

• v izjemnih primerih, z zagotavljanjem pomoči za tekoče poslovanje. 

Področje uporabe 
Smernice zajemajo pomoč za naložbe, pomoč za novoustanovljena podjetja in pomoč za 
tekoče poslovanje za gospodarske družbe v regijah, ki so upravičene do regionalne pomoči 
(glej spodaj). 

Smernice se ne uporabljajo za primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov iz Priloge I k 
Pogodbi. Na splošno se uporabljajo za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov20. Vendar 
se ne uporabljajo za ribiški sektor niti za premogovništvo.  

Posebna pravila se uporabljajo za:  

• prevoz in ladjedelništvo, 
• regionalna pomoč ni dovoljena za jeklarsko industrijo in industrijo sintetičnih vlaken, 
• velike naložbene projekte (glej „Koncepti“). 

Ključni pogoji 
Projekt je upravičen do pomoči v skladu s Smernicami, če izpolnjuje naslednje ključne 
pogoje:  
 

• nova sredstva (razen za MSP),  
• ohranjanje naložbe v regiji najmanj 5 let (3 leta za MSP) po zaključku del,   
• finančni prispevek upravičenca v višini vsaj 25 % upravičenih stroškov.  
 

Koncepti 
Obstajata dve vrsti upravičenih regij: 

• regije iz člena 87(3)(a): območja, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je 
podzaposlenost velika (regije NUTS II z BDP/preb. nižjim od 75 % povprečja EU). 

• regije iz člena 87(3)(c): problematična območja, ki so določena na podlagi 
(nacionalnih) kazalcev, ki jih predlagajo države članice glede na največjo možno 

                                                 
20 Glej tudi Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 (UL C 319,  
27.12.2006). 
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pokritost prebivalstva in nekatere minimalne pogoje za preprečevanje zlorab. 
 
Začetna naložba: naložba v materialna in nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem 
novega podjetja, s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo dejavnosti podjetja na nove, 
dodatne proizvode ali s temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje 
obstoječega podjetja. 

Ustvarjanje delovnih mest, povezanih z naložbo: neto povečanje delovnih mest, ustvarjenih 
v treh letih po zaključku naložbe. 

Pomoč za tekoče poslovanje: pomoč, katere namen je znižati tekoče odhodke podjetja (npr. 
stroške plač, prevozne stroške, stroške najemnin). 

Veliki naložbeni projekti: projekti začetnih naložb z upravičenimi stroški naložb, ki v 
sedanji vrednosti znašajo najmanj 50 milijonov EUR (upravičeni stroški naložb so določeni 
spodaj). 

Velik naložbeni projekt, ki ga je treba posamično priglasiti: je velik naložbeni projekt, pri 
katerem celotni znesek pomoči iz vseh virov presega 75 % največjega zneska pomoči, ki bi ga 
lahko prejela naložba z upravičenimi odhodki v višini 100 milijonov EUR v zadevni regiji. 
Države članice morajo posamično priglasiti vse primere, ki presegajo navedeni znesek pomoči. 

Bruto ekvivalent dotacije (BED): nominalna vrednost dodeljene pomoči, z diskontom glede 
na vrednost, ki jo je pomoč imela na dan, ko je bila dodeljena. 
 
Intenzivnost pomoči: BED izražen kot odstotek skupnih upravičenih stroškov projekta. 
 

Pomoč za začetne naložbe: 

Upravičeni stroški:  Pomoč za začetne naložbe se lahko izračuna kot odstotek 
vrednosti naložbe ali kot odstotek stroškov plač za delovna mesta, povezana z začetno 
naložbo. 

• Naložba: materialna naložba (zemljišča, objekti, proizvajalna oprema/stroji) in omejen 
znesek nematerialne naložbe (stroški, ki nastanejo zaradi prenosa tehnologije). Stroški 
prevozne opreme v prometnem sektorju niso upravičeni. 

• Stroški plač: pričakovani bruto stroški plač in obveznih prispevkov za socialno varnost, 
izračunani za obdobje dveh let in pomnoženi s številom ustvarjenih delovnih mest 
(neto ustvarjanje delovnih mest v zadevni gospodarski družbi). 

Največje intenzivnosti pomoči 
Razpredelnica 8. Največje intenzivnosti pomoči 

Regionalni BDP kot % BDP 
EU-25 

Najvišje stopnje pomoči 
velikim podjetjem 

Stopnje pomoči v najbolj 
oddaljenih regijah 

>75 % 15 % – 10 % 40 % 
<75 % 30 % 50 % 
<60 % 40 % 60 % 
<45 % 50 % se ne uporablja 

 
Tako imenovane „regije s statističnim učinkom“ – ki imajo manj kot 75 % BDP EU-15, toda 
več kot 75 % BDP EU-25 (3,6 % prebivalstva EU-25) – bodo zaradi prehodnega statusa 
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upravičene do najnižjih stopenj pomoči v skladu s členom 87(3)(a) Pogodbe, poleg tega pa se 
bo za velika podjetja do 31. decembra 2010 uporabljala stopnja pomoči v višini 30 %. Položaj 
teh regij se bo preučil v letu 2010. Če se bo poslabšal na manj kot 75 % povprečja EU-25, 
bodo regije še naprej uživale ugodnosti člena 87(3)(a) Pogodbe. Sicer pa bodo v skladu s 
členom 87(3)(c) Pogodbe od 1. januarja 2011 upravičene do stopnje pomoči v višini 20 %. 
Upravičena območja so določena na kartah regionalnih pomoči za vsako državo članico, 
objavljenih na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco21.   
Do konca leta 2010 so prehodne ureditve predvidene za regije, ki so jih prizadela največja 
znižanja intenzivnosti pomoči in, do konca leta 2008, za regije, ki v skladu z novimi 
smernicami ne bodo več upravičene do pomoči. Tudi ta območja so določena na kartah. 
Zgornja meja intenzivnosti regionalne pomoči za velike naložbe se zniža, kot sledi: 
• Za del upravičenih stroškov v višini do 50 milijonov EUR 100 % veljavne zgornje meje 

regionalne pomoči. 

• Za del upravičenih stroškov v višini med 50 in 100 milijonov EUR se intenzivnost 
zmanjša na 50 % veljavne zgornje meje regionalne pomoči. 

• Za del upravičenih stroškov, ki presegajo 100 milijonov EUR, se intenzivnost zmanjša na 
34 % zgornje meje regionalne pomoči. 

• Primer: velik naložbeni projekt z upravičenimi stroški 200 milijonov EUR in veljavno 
zgornjo mejo zneska regionalne pomoči v višini 40 % BED lahko dobi največ 43,6 
milijona EUR pomoči: 

(i) do 50 milijonov EUR: 100 % veljavne zgornje meje regionalne pomoči => 
50 milijonov EUR x 40 %; to je 20 milijonov EUR; 
(ii) Za del, ki znaša med 50 in 100 milijoni EUR: 50 % veljavne zgornje meje 
regionalne pomoči => 50 milijonov EUR x (40 % x 50 %); to je 10 milijonov EUR; 
(iii) za del, ki presega 100 milijonov EUR: 34 % veljavne zgornje meje regionalne 
pomoči => 100 milijonov EUR x (40 % x 34 %); to je 13,6 milijona EUR;  
Skupni znesek pomoči => (i)+(ii)+(iii) = 20 milijonov EUR + 10 milijonov EUR + 
13,6 milijona EUR = 43,6 milijona EUR    

 
Točka 65 Smernic vsebuje določbe o naknadnem spremljanju državne pomoči, dodeljene 
velikim naložbenim projektom, ki se ne priglasijo, ki se imenuje tudi „mehanizem 
preglednosti“. Veliki naložbeni projekti, ki se ne priglasijo, so projekti, za katere znesek 
pomoči ne presega praga za priglasitev, tj. 75 % največjega zneska pomoči, ki bi ga lahko 
prejela naložba z upravičenimi odhodki v višini 100 milijonov EUR ob uporabi standardne 
zgornje meje pomoči, ki velja za velika podjetja v skladu z odobreno karto regionalnih 
pomoči na datum, ko je pomoč dodeljena. 
 
Kadar se regionalna pomoč dodeli na podlagi obstoječih shem pomoči22 za velike naložbene 
projekte, ki se ne priglasijo, morajo države članice v skladu z mehanizmom preglednosti v 
roku 20 delovnih dni, ki začne teči, ko pristojni organ dodeli pomoč, Komisiji poslati 

                                                 
21   http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm. 
22  Posamezno pomoč, ki se dodeli zunaj okvira odobrenih shem (ad hoc pomoč), je treba vedno priglasiti 
Komisiji. 
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zahtevane podatke na standardnem obrazcu, določenem v Smernicah23. Povzetek podatkov se 
nato objavi na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco24.   
Intenzivnost pomoči se v vseh območjih, ki prejemajo pomoč, lahko poveča za 20 odstotnih 
točk, če se dodeli malim podjetjem, in za deset odstotnih točk, če se dodeli srednje velikim 
podjetjem. Vendar pa mala in srednje velika podjetja niso upravičena do bonusa pri velikih 
naložbenih projektih, katerih upravičeni stroški znašajo več kot 50 milijonov EUR. 

Kumulacija 
Zgornje meje intenzivnosti pomoči iz zgornje razpredelnice se uporabljajo za skupni znesek 
pomoči: 

• če se pomoč dodeljuje na podlagi več shem regionalne pomoči, 
• če se pomoč dodeljuje iz lokalnih, regionalnih ali nacionalnih virov ali virov Skupnosti. 

 
Če so izdatki, ki so upravičeni do regionalne pomoči, upravičeni tudi do pomoči za druge 
namene (npr. raziskave in razvoj ter inovacije), se zanje uporablja najugodnejša zgornja meja 
v skladu z zadevnimi shemami.  

 

Pomoč za tekoče poslovanje 

Splošne določbe 
Razen nekaterih izjem se pomoč za tekoče poslovanje lahko dodeli regijam iz člena 87(3)(a), 
toda samo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

• pomoč je upravičena v smislu njenega prispevanja k regionalnemu razvoju, 
• stopnja pomoči je sorazmerna z ovirami, ki jih poskuša odpraviti, 
• pomoč je časovno omejena in se postopoma zmanjšuje. 

Države članice morajo prikazati obstoj in pomen teh ovir. 
Pomoč za prevoz: Pomoč za nadomestilo dodatnih prevoznih stroškov se lahko dodeli smo v 
najbolj oddaljenih regijah in območjih z nizko gostoto prebivalstva, ki so upravičena do 
prejemanja regionalne pomoči. 
 
Pomoč za preprečevanje demografskega praznjenja območij: Pomoč za preprečevanje 
demografskega praznjenja območij se na trajni podlagi lahko dodeli najredkeje poseljenim 
regijam z manj kot 8 prebivalcev/km². 
 
Pomoč za odpravljanje ovir v najbolj oddaljenih regijah: Pomoč se na trajni podlagi lahko 
dodeli za odpravljanje ovir v najbolj oddaljenih regijah (oddaljenost, otoška lega, majhnost, 
težavna topografija in podnebje ter ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov).  

Pomoč novonastalim malim podjetjem  
• najvišji znesek pomoči 3 milijone EUR na podjetje v regijah iz člena 87(3)(a) in 

2 milijona EUR na podjetje v regijah iz člena 87(3)(c),  
• 5-odstotni bonus za regije iz člena 87(3)(a) z manj kot 60 % BDP EU, redko poseljene 

                                                 
23  Standardiziran obrazec za poročanje je na voljo tudi v obliki Excelove datoteke na spletni strani Generalnega 
direktorata za konkurenco: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm. 
24   http://ec.europa.eu/competition. 

http://ec.europa.eu/comm/competition
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regije in majhni otoki z manj kot 5 000 prebivalci ter v skupnostih enake velikosti, ki 
so podobno izolirane,  

• intenzivnosti:    

Razpredelnica 9. Največje intenzivnosti pomoči 
 Leta 1–3  Leti 4–5 

Regije iz člena 87(3)(a) 35 % 25 % 
Regije iz člena 87(3)(c) 25 % 15 % 

Priglasitev  
Po USSI so iz priglasitve Komisiji izvzete pregledne sheme regionalne pomoči za naložbe in 
zaposlovanje, ki upoštevajo pravila o upravičenih stroških in najvišjih intenzivnostih pomoči 
iz karte regionalnih pomoči za zadevno državo članico. Razen pomoči za velike naložbene 
projekte in pomoči v prometnem sektorju, se take intenzivnosti pomoči lahko povečajo za 20 
odstotnih točk za mala podjetja in za 10 odstotnih točk za srednje velika podjetja. Za naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov se uporabljajo drugačne intenzivnosti pomoči. 

Sheme regionalne pomoči, ki so usmerjene v posebne sektorje gospodarskih dejavnosti ter 
regionalna pomoč za dejavnosti v sektorju jeklarstva, ladjedelništva in sektorju sintetičnih 
vlaken, ne bi smele biti zajete v izjemo od priglasitve. Ukrepi v korist turizma pa sodijo v 
USSI. 

USSI se ne uporablja za ad hoc pomoč, ki se dodeli velikim podjetjem, razen kot je določeno 
v členu 13. Po tej določbi je pregledna ad hoc pomoč, ki se dodeli posameznemu podjetju 
(vključno z velikim podjetjem), prav tako izvzeta iz priglasitve, če se uporablja za dopolnitev 
pomoči, dodeljene v okviru shem, in če ad hoc sestavni del ne presega 50 % skupnega zneska 
pomoči.  

Pomoč novonastalim malim podjetjem je sedaj tudi samodejno izvzeta iz priglasitve. 

Materialna pravila za pomoč za naložbe so enaka v USSI in Smernicah, zato ni nikakršne 
koristi od priglasitve ukrepa pomoči, ki je izvzet.  

Posamezne priglasitve velikih naložbenih projektov so potrebne v zvezi s pomočjo, ki presega 
75 % najvišjega zneska pomoči, ki jo lahko v zadevni regiji prejme naložba, katere upravičeni 
stroški znašajo 100 milijonov EUR. 

Če pogoji USSI niso izpolnjeni, je pomoč prav tako treba priglasiti, oceni pa se na podlagi 
Smernic. 

 

Razpredelnica 10. Vrste regionalnih ukrepov, ustrezne zgornje meje najvišjih zneskov in intenzivnosti 
pomoči, ki se uporabljajo v skladu z USSI25, in pragovi, nad katerimi se izvede podrobna ocena na podlagi 

Smernic 

Vrsta ukrepa Najvišja dovoljena pomoč v skladu z 
USSI 

Standardna 
ocena 

(Smernice) 
Podrobna ocena (Smernice) 

                                                 
25 Veliki naložbeni projekti, ki jih je treba posamično priglasiti, niso zajeti v USSI. 
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Vrsta ukrepa Najvišja dovoljena pomoč v skladu z 
USSI 

Standardna 
ocena 

(Smernice) 
Podrobna ocena (Smernice) 

Sheme pomoči  
(velika, srednje 
velika in mala 
podjetja) 

• člen 13: samo regije, ki prejemajo 
pomoč: pomoč, nižja od 75 % najvišje 
pomoči za naložbe z upravičenimi stroški 
100 mio. EUR 
 

da ne za shemo samo, ampak samo za velike 
naložbene projekte, ki jih je treba 
posamično priglasiti 
• tržni delež več kot 25 % 
 povečanje zmogljivosti za več kot 5 % na 
upadajočem trgu 

 
Ad hoc pomoč za 
MSP 

da  
• člen 13 – regije, ki prejemajo pomoč:  
samo, če dopolnjuje shemo, največ 50 % 
skupnega zneska pomoči 
 

da 
 

samo za velike naložbene projekte, ki jih 
je treba posamično priglasiti: 
• tržni delež več kot 25 % 
 povečanje zmogljivosti za več kot 5 % na 
upadajočem trgu 

Ad hoc pomoč za 
velika podjetja 

• načeloma na podlagi USSI ni izvzeta, 
 ena izjema: dovoljena v regijah, ki 
prejemajo pomoč, samo če dopolnjuje 
pomoč, dodeljeno v okviru sheme, in 
najvišji znesek ne presega 50 % skupnega 
zneska dodeljene pomoči, če pomoči ni 
treba posamično priglasiti 

da samo za velike naložbene projekte, ki jih 
je treba posamično priglasiti: 
• tržni delež več kot 25 % 
• povečanje zmogljivosti za več kot 5 % 
na upadajočem trgu 

Pomoč za 
novoustanovljena 
mala podjetja 
(samo sheme) 

•  2 mio. EUR na podjetje v regiji iz 
člena 87(3)(a)  
• 1 mio. EUR na podjetje v regiji iz 
člena 87(3)(c)  
• letni zneski na podjetje – največ 33 % 
zgornjih zneskov pomoči  

da se ne uporablja 
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Podatkovni list 5  Pomoč za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema „Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah“ (UL C 244, 1.10.2004, str. 2) (v nadaljnjem besedilu tega 
podatkovnega lista: Smernice). 

Področje uporabe 
Smernice zajemajo pomoč za reševanje in/ali prestrukturiranje posameznih podjetij v težavah. 

Smernice se ne uporabljajo za jeklarstvo in premogovništvo. Z nekaterimi izjemami se 
uporabljajo v sektorju ribištva in ribogojstva. Posebna dodatna pravila se uporabljajo za 
prestrukturiranje v kmetijskem sektorju. 

Koncepti 
Podjetje v težavah je podjetje, ki je nezmožno, bodisi z lastnimi viri bodisi s sredstvi, ki jih 
lahko prejme od svojega lastnika/delničarja ali upnikov, preprečiti izgube, ki bi brez 
zunanjega posredovanja javnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile 
obstoj podjetja. 

Pomoč za reševanje je začasna in povratna pomoč. Njen namen je omogočiti, da podjetje v 
težavah ostane pri življenju v obdobju, ki je potrebno za izdelavo načrta za prestrukturiranje 
ali likvidacijo, in/ali v obdobju, ki ga Komisija ali pristojni nacionalni organi potrebujejo, da 
sprejmejo odločitev v zvezi s tem načrtom. 

Pomoč za prestrukturiranje temelji na izvedljivem, skladnem in daljnosežnem načrtu za 
obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja podjetja. 

Pogoji 
Pomoč za reševanje mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• podjetje se mora šteti za podjetje v težavah, 
• pomoč je povratna likvidnostna pomoč v obliki poroštev za posojilo ali posojil z 

običajno tržnimi obrestnimi merami (ki so vsaj primerljive z referenčnimi obrestnimi 
merami, ki jih sprejme Komisija), 

• pomoč je omejena na znesek, ki je potreben za nadaljnje delovanje podjetja, 
• pomoč je omejena na obdobje, ki je potrebno za izdelavo načrta za obnovo (največ 6 

mesecev), 
• pomoč mora biti utemeljena s socialnimi težavami in ne sme imeti škodljivih učinkov 

na gospodarski položaj v drugih državah članicah, 
• pomoč mora biti pri priglasitvi opremljena z zavezo države članice, da bo ta najpozneje 

v šestih mesecih po dodelitvi pomoči Komisiji predložila načrt za prestrukturiranje ali 
likvidacijo ali dokazilo, da je bilo posojilo v celoti povrnjeno ali da je poroštvo 
prenehalo, 

• pomoč mora biti enkratna (načelo „prvič in zadnjič“). 
 
Smernice predvidevajo poenostavljen postopek, če pomoč temelji na preteklih rezultatih 
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poslovanja v skladu s formulo iz Smernic in ne presega zneska 10 milijonov EUR.  
 
Pomoč za prestrukturiranje se lahko dodeli samo, če so izpolnjena naslednja merila: 

• podjetje se mora šteti za podjetje v težavah, 
• program za prestrukturiranje/obnovo se predloži Komisiji, da se podjetju v razumnem 

obdobju povrne sposobnost preživetja, 
• izravnalni ukrepi se sprejmejo za preprečitev nedovoljenega izkrivljanja konkurence 

(npr. primerno zmanjšanje zmogljivosti), 
• pomoč je omejena na najnižji znesek, ki je potreben za izvajanje ukrepov za 

prestrukturiranje. Upravičenci morajo dodati pomemben lasten prispevek, brez pomoči, 
• podjetje mora v celoti izvajati načrt za prestrukturiranje in upoštevati vse spremljajoče 

pogoje, 
• pomoč za prestrukturiranje se lahko dodeli samo enkrat („načelo prvič in zadnjič“), 
• potrebno je strogo spremljanje in letno poročanje, 
• mala in srednje velika podjetja v regijah, ki prejemajo pomoč: merila za zmanjšanje 

zmogljivosti/lastno prispevanje se lahko uporabljajo z večjo stopnjo prilagodljivosti, 
• Komisija je naklonjena državni pomoči za kritje socialnih stroškov prestrukturiranja. 

 
Večja podjetja morajo posebej priglasiti vsako dodelitev pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje. 
 
MSP se pomoč za reševanje in prestrukturiranje (v znesku do 10 milijonov EUR na podjetje) 
dodeli na podlagi priglašenih in odobrenih shem pomoči. 
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Podatkovni list 6 Pomoč za mala in srednje velika podjetja 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema uporabo USSI pri državni pomoči za mala in srednje velika 
podjetja (MSP). 

Področje uporabe  
USSI določa posebna pravila za podporo MSP26. Ta podatkovni list vključuje vrste pomoči, ki 
se dodelijo izključno MSP. Posebna pravila, ki se uporabljajo za MSP v primeru pomoči za 
rizični kapital, raziskave in razvoj ter inovacije in okoljske pomoči, so analizirana v ustreznih 
podatkovnih listih, ki zajemajo navedene teme27. 
 

Koncepti 
Opredelitev MSP  
Opredelitve MSP so vključene v Prilogo 1 k USSI.  
 
• Srednje veliko podjetje je podjetje, ki izpolnjuje vsa naslednja merila: 

- ima manj kot 250 zaposlenih in 
- ima bodisi letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali bilančno vsoto, 

ki ne presega 43 milijonov EUR. 
 

• Malo podjetje je podjetje, ki izpolnjuje vsa naslednja merila: 

- ima manj kot 50 zaposlenih in 
- ima bodisi letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. 

 
• Mikro podjetje je podjetje, ki izpolnjuje vsa naslednja merila: 

- ima manj kot 10 zaposlenih in 
- ima bodisi letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR. 

 
Merila se morajo uporabljati za podjetje kot celoto (vključno s podružnicami v drugih državah 
članicah ali zunaj EU). Uredba določa opredelitve avtonomnega podjetja, partnerskega 
podjetja in povezanega podjetja, da se oceni realen gospodarski položaj zadevnega MSP.  
 
USSI določa pogoje za izvzetje od priglasitve naslednjih glavnih vrst pomoči izključno za 
MSP: 
 

• pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje, 
• pomoč za nova mala podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice,  
• pomoč za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Skupnosti za MSP, 

                                                 
26 Komisija trenutno pripravlja poseben Priročnik o državni pomoči za MSP z namenom zagotoviti zgoščen in 
sistematičen povzetek pravil o državni pomoči, ki se uporabljajo za MSP.   
27 Ta vključujejo pomoč za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje okoljske standarde Skupnosti za MSP, pomoč 
v obliki rizičnega kapitala v korist MSP, pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP, pomoč za 
posojanje visokokvalificiranega osebja in pomoč za ustanavljanje novih MSP.   
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• pomoč za svetovalne storitve v korist MSP, 
• pomoč za udeležbo MSP na sejmih, 
• pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP, 
• pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije. 

 
Poleg teh ukrepov, ki so namenjeni izključno MSP, so MSP upravičena tudi do drugih vrst 
pomoči, navedenih v USSI.  

Upravičeni stroški 
Pomoč se lahko zagotovi v povezavi z naslednjimi vrstami stroškov: 

• pri pomoči MSP za naložbe in zaposlovanje so upravičeni stroški naložbe v 
opredmetena sredstva (zemljišča, objekti, proizvajalna oprema/stroji) in neopredmetena 
sredstva (stroški, ki nastanejo zaradi prenosa tehnologije) ter stroški plač, 

• pri pomoči za nova mala podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice, so upravičeni stroški 
pravni stroški, stroški posvetovanja in svetovanja ter upravni stroški, neposredno 
povezani z ustanovitvijo podjetja, kot tudi nekateri stroški, če so nastali v prvih petih 
letih po ustanovitvi podjetja (npr. obresti na zunanje financiranje in dividende, 
pristojbine za najem proizvodnih obratov / opreme; elektrika, voda, ogrevanje, davki 
(razen DDV in davka od dohodkov pravnih oseb) in upravni stroški; amortizacije, 
pristojbine za zakup proizvodnih obratov, stroški plač, stroški otroškega in 
starševskega varstva),  

• pri pomoči za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Skupnosti za MSP so 
upravičeni stroški dodatni naložbeni stroški, ki so potrebni za doseganje ravni varstva 
okolja, ki jo zahteva standard Skupnosti, v primerjavi s trenutno ravnjo varstva okolja, 
ki se zahteva pred začetkom veljavnosti tega standarda, 

• za svetovalce in udeležbo na sejmih so upravičeni stroški storitev, ki jih zagotovijo 
zunanji svetovalci in stroški prve udeležbe podjetja na sejmu ali razstavi, 

• pri pomoči za stroške pravic industrijske lastnine upravičeni stroški vključujejo vse 
stroške, nastale pred prvo podelitvijo pravice na določenem območju (vključno s 
pripravo, vložitvijo in obravnavo zahtevka, obnovitvijo zahtevka), stroške prevajanja in 
druge stroške, nastale zaradi pridobivanja ali potrditve pravice na območjih, na katerih 
so pristojni drugi organi, in stroške, nastale pri zaščiti veljavnosti pravice med uradno 
obravnavo zahtevka in morebitnimi ugovornimi postopki (tudi če so ti stroški nastali po 
podelitvi pravice),  

• pri pomoči za svetovalne storitve za inovacije so upravičeni stroški v zvezi s 
svetovanjem pri upravljanju, tehnološko pomočjo, storitvami prenosa tehnologij, 
usposabljanjem, svetovanjem za pridobitev, zaščito in trgovino glede pravic 
intelektualne lastnine ter za licenčne pogodbe, svetovanjem glede uporabe standardov. 
Pri podpornih storitvah za inovacije stroški vključujejo pisarniške prostore, podatkovne 
banke, tehnične knjižnice, tržne raziskave, uporabo laboratorija, kakovostno 
označevanje, preverjanje in certifikacijo.  

 
 

Največje intenzivnosti pomoči 
Razpredelnica 11. Največje intenzivnosti pomoči 
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Ukrep Intenzivnost pomoči 

Naložbe in zaposlovanje28 
• Mala podjetja 
• Srednje velika podjetja 

20 % 
10 % 

Podjetnice 
• Mala podjetja 

15 % 

Čimprejšnja prilagoditev na prihodnje standarde 
Skupnosti 

• Mala podjetja 
•  Srednje velika podjetja 

15 % 
10 % 

Storitve zunanjih svetovalcev in udeležba na 
sejmih 

50 % 

Stroški pravic industrijske lastnine   
• Temeljne raziskave  
• Industrijske raziskave  
• Eksperimentalni razvoj  

100 % 
50 % 
25 % 

Svetovalne in podporne storitve za inovacije 75 %, če ni nacionalna ali 
evropska certifikacija 

 
 

Priglasitev 
Ukrepi pomoči, ki izpolnjujejo pogoje iz USSI, so izvzeti iz obveznosti predhodne priglasitve. 
Veliki projekti, ki izpolnjujejo naslednje pragove, pa niso izvzeti iz obveznosti posamičnih 
priglasitev, če bruto ekvivalent dotacije posamezne pomoči presega 7,5 milijona EUR na 
podjetje in na naložbeni projekt. Pri pomoči MSP za udeležbo na sejmih in svetovanje v korist 
MSP je prag določen na 2 milijona EUR na podjetje na projekt. Pri stroških pravic 
industrijske lastnine za MSP je prag 5 milijonov EUR na podjetje na projekt. Pri svetovalnih 
in podpornih storitvah za inovacije je prag največ 200 000 EUR na upravičenca v obdobju 
katerih koli treh let.  

 

                                                 
28 Višje intenzivnosti pomoči se uporabljajo, če naložba zadeva predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.  
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Podatkovni list 7 Pomoč za zaposlovanje 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema uporabo USSI pri državni pomoči za zaposlovanje. Posebna 
pravila za pomoč za regionalne naložbe in zaposlovanje in za pomoč MSP za naložbe in 
zaposlovanje so določena v ustreznih podatkovnih listih. 

Področje uporabe 
Oddelek USSI o zaposlovanju zajema samo pomoč, ki se dodeljuje za naslednje namene: 

• zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače, 
• zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače, 
• kritje dodatnih stroškov zaposlovanja invalidov. 

 

Kot izjema od splošnega področja uporabe USSI je pomoč za zaposlovanje omogočena celo 
za sektor ribištva in ribogojstva ter za primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov.  

Koncepti 
Prikrajšani delavci: vsaka oseba, za katero velja kar koli od naslednjega:  

• v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve,  
• nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja, 
• je starejša od 50 let, 
• živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov,  
• dela v sektorju ali ima poklic v državi članici, kjer je neravnovesje med spoloma vsaj 

25 % višje od povprečnega neravnovesja med spoloma v vseh gospodarskih sektorjih v 
zadevni državi članici in spada v skupino, ki je zastopana v manjšem številu, ali 

• je član etnične manjšine in mora izboljšati svojo jezikovno in poklicno izobrazbo ali 
pridobiti več delovnih izkušenj, da bo imela boljše možnosti dostopa do redne 
zaposlitve.  
 

Resno prikrajšani delavci: vsaka oseba, ki je bila v zadnjih 24 mesecih ali več nezaposlena. 

Invalidi: vsaka oseba, katere invalidnost je priznana z državno zakonodajo ali ki ima 
priznano omejitev, ki izhaja iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar.  

Pogoji 
Pogoji, ki jih je treba izpolniti za pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev in 
zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače: 

• zaposlovanje mora predstavljati neto povečanje števila delovnih mest ali, če tega ne 
predstavlja, so delovna mesta prosta zaradi prostovoljnega odhoda, nezmožnosti 
opravljanja dela, starostne upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali 
zakonite odpovedi zaradi nediscipline in ne zaradi presežkov delovne sile, 

• zaposlitev mora trajati najmanj za obdobje v skladu z zadevno nacionalno zakonodajo 
ali kolektivno pogodbo. 
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Upravičeni stroški 
Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev: stroški plač v obdobju enega leta, 24 mesecev 
za resno prikrajšane delavce (če je trajanje zaposlitve krajše od 12/24 mesecev, se pomoč 
temu ustrezno sorazmerno zmanjša).  

Pomoč za zaposlovanje invalidov: stroški plač za celotno obdobje, v katerem je invalid 
zaposlen (če je krajše od 12 mesecev, se pomoč sorazmerno zmanjša).  

Pomoč za kritje dodatnih stroškov zaposlovanja invalidov: dodatni stroški, ki so neposredno 
povezani z zaposlovanjem invalidov (razen plač), vključno s stroški prilagajanja prostorov, 
zaposlovanja osebja izključno za pomoč invalidu(om) in prilagajanja opreme ali nabave 
opreme za invalida(e), če upravičenec zagotavlja zaščitno zaposlitev, pa tudi stroški gradnje, 
širitve zadevne poslovne enote ali namestitve opreme v tej poslovni enoti ter vsi stroški 
upravljanja in prevoza, ki izhajajo neposredno iz zaposlovanja invalidov.  

Najvišja pomoč 
Razpredelnica 12. Največje intenzivnosti pomoči. 

Ukrep  Intenzivnost pomoči  
Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev 50 % 

Pomoč za zaposlovanje invalidov 75 % 
Pomoč za kritje dodatnih stroškov zaposlovanja 
invalidov 

100 % 

 

Priglasitev 
Razpredelnica 13. Pomoč, ki ni izvzeta iz obveznosti priglasitve 

Ukrep Prag za posamično priglasitev po USSI 
Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje 7,5 mio. EUR na projekt na podjetje 
Zaposlovanje prikrajšanih delavcev 5 mio. EUR na podjetje na leto 
Zaposlovanje invalidov v obliki stroškov plače 10 mio. EUR na podjetje na leto 
Dodatni stroški zaposlovanja invalidov 10 mio. EUR na podjetje na leto 
Druge vrste ukrepov v zvezi z zaposlovanjem, ki ne sodijo v 
nobeno od izvzetih kategorij se ne uporablja 
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Podatkovni list 8  Pomoč za usposabljanje 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema uporabo USSI pri pomoči za usposabljanje. 

Področje uporabe 
Kot izjema od splošnega področja uporabe USSI je pomoč za usposabljanje omogočena celo 
za sektor ribištva in ribogojstva, za primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov ter v sektorju 
premogovništva. 

 

USSI zajema celotno javno podporo za usposabljanje, ki spodbujajo eno ali več podjetij ali 
industrijskih panog z zniževanjem stroškov, ki bi jih sicer sami nosili pri zagotavljanju novih 
veščin svojim zaposlenim. Uporablja se za pomoč za usposabljanje, ne glede na to, ali slednje 
zagotavljajo podjetja sama ali javni ali zasebni centri.  

Koncepti 
Posebno usposabljanje: Usposabljanje, ki ga zaposleni neposredno in pretežno uporablja na 
trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju in mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj 
v omejenem obsegu prenesljiva na druga podjetja ali področja dela.  

Splošno usposabljanje: Usposabljanje, ki ga zaposleni ne uporablja samo ali pretežno na 
trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju, temveč mu daje znanja, ki so večinoma 
prenesljiva na druga podjetja ali področja dela in s tem bistveno izboljšajo zaposljivost 
zaposlenega. Usposabljanje se šteje za ‚splošno‘, če ga na primer skupaj organizira več 
različnih neodvisnih podjetij, ali če ga lahko koristijo zaposleni iz različnih podjetij. Takšno 
usposabljanje se prav tako lahko šteje za ‘splošno’, če ga prizna, potrdi ali preveri javni organ 
ali organizacija, ki jo država članica ali Skupnost za to ustrezno pooblasti. 

Če projekt zajema elemente posebnega in splošnega usposabljanja, ki jih ni mogoče ločiti, ter 
kadar ni mogoče ugotoviti lastnosti projekta, je treba uporabiti intenzivnosti pomoči, ki 
veljajo za posebno usposabljanje. 

Upravičeni stroški 
• Stroški za delo inštruktorjev, 
• potni stroški inštruktorjev in oseb, ki se usposabljajo, vključno z nastanitvijo, 
• drugi tekoči stroški (material, zaloge itn.), 
• amortizacija orodja in opreme v obsegu, v katerem se uporabljajo izključno za  

zadevni projekt usposabljanja, 
• stroški storitev vodenja in svetovanja, ki se nanašajo na projekt usposabljanja, 
• stroški oseb, ki se usposabljajo, in splošni posredni stroški (upravni stroški, najemnine, 

režijski stroški) do skupnega zneska vseh upravičenih stroškov zgoraj. Kar zadeva 
stroške dela oseb, ki se usposabljajo, se lahko upoštevajo samo ure, ko osebe, ki se 
usposabljajo, dejansko sodelujejo pri usposabljanju, potem ko se odštejejo vse 
produktivne ure.  
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Najvišja pomoč 
Razpredelnica 14. Največje intenzivnosti pomoči 

 Posebno 
usposabljanje

Splošno 
usposabljanje 

Standardna stopnja  25 % 60 % 
Drugo: 
Srednje velika podjetja 35 % 70 % 
Mala podjetja 45 % 80 % 
Upravičenci: prikrajšani delavci ali invalidi 35 % 70 % 
Sektor pomorskega prometa 100 % 100 % 

  

Priglasitev 
Pomoč za usposabljanje, ki presega 2 milijona EUR na projekt usposabljanja, ni izvzeta iz 
obveznosti posamične priglasitve.  
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Podatkovni list 9 Ukrepi v zvezi z rizičnim kapitalom 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema „Smernice skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb 
rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja“ (UL C 194, 18.8.2006, str. 2) (v 
nadaljnjem besedilu tega podatkovnega lista: Smernice). Vključuje tudi informacije o uporabi 
USSI za ukrepe v zvezi z rizičnim kapitalom. 

Namen 
Namen Smernic je določiti merila, ki jih bo Komisija uporabljala pri oceni združljivosti 
ukrepov v zvezi z rizičnim kapitalom v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe. 

Področje uporabe 
Smernice se bodo uporabljale za sheme rizičnega kapitala, ki se usmerjajo samo na mala in 
srednje velika podjetja. Ukrepi, namenjeni zagotavljanju ali spodbujanju financiranja 
rizičnega in/ali navideznega lastniškega kapitala podjetij v njihovi fazi zagona in širitve.  

Ukrepi v zvezi z rizičnim kapitalom morajo izključiti zagotavljanje pomoči podjetjem v 
težavah in podjetjem, ki delujejo na področju ladjedelništva, premogovništva in jeklarske 
industrije. Smernice se ne uporabljajo za pomoč za izvozne dejavnosti. 

Komisija bo posebno pozornost namenila potrebi po preprečevanju uporabe teh smernic, s 
katero bi se obšla načela iz obstoječih okvirov, smernic in uredb. 
  

Prisotnost državne pomoči 
Pri ocenjevanju ukrepov v zvezi z rizičnim kapitalom bo Komisija preučila, ali je državna 
pomoč prisotna na vsaki od naslednjih ravni: 

• Pomoč vlagateljem: Kadar ukrep vlagateljem omogoča udeležbo v naložbah rizičnega 
kapitala pod pogoji, ki so ugodnejši, kot bi bili, če bi takšne naložbe izvedli v 
odsotnosti ukrepa, potem se šteje, da so ti vlagatelji upravičeni do prejemanja državne 
pomoči. Enako velja za zasebne vlagatelje, ki sodelujejo v naložbah pod pogoji, ki so 
ugodnejši kot za javne vlagatelje. 

• Pomoč nosilcu naložbe ali naložbenemu skladu in/ali njegovemu upravljavcu: 
Naložbeni sklad je na splošno le posredniški nosilec za transfer pomoči in ne sam po 
sebi prejemnik pomoči. Vendar pa je v nekaterih primerih (npr. pri davčnih ali drugih 
ukrepih, ki vključujejo neposredne transferje nosilcu naložbe ali naložbenemu skladu, 
ki ima značaj neodvisnega podjetja) pomoč lahko prisotna, razen če se naložbe 
izvedejo pod pogoji, ki bi bili sprejemljivi za običajne gospodarske subjekte. 

• Pomoč za podjetja, v katera se vlaga: Podjetja se ne štejejo kot prejemniki pomoči, če 
se naložbe izvedejo pod pogoji, ki bi bili sprejemljivi za zasebne vlagatelje v tržnem 
gospodarstvu v odsotnosti vsakršne državne intervencije. V ta namen bo Komisija med 
drugim preučila, ali so odločitve o naložbah usmerjene v ustvarjanje dobička, povezane 
z uravnoteženim poslovnim načrtom in predmet realistične strategije izstopa. 
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Merila za ocenjevanje ukrepov v zvezi z rizičnim kapitalom 
Komisija bo ocenila združljivost ukrepov v zvezi z rizičnim kapitalom ob upoštevanju 
spodbujevalnega učinka, potrebe po pomoči, obstoja tržne nepopolnosti in sorazmernosti 
pomoči. 

Smernice določajo zbirko pogojev, v skladu s katerimi bo Komisija ocenila, ali je pomoč v 
obliki rizičnega kapitala združljiva s členom 87(3)(c) Pogodbe. Pri ukrepih, ki ta merila 
izpolnjujejo, se bo štelo, da je prisotnost spodbujevalnega učinka, potrebe in sorazmernosti 
pomoči zagotovljena in da so ukrepi pomoči na splošno uravnoteženi. Ta merila vključujejo:  

• najvišjo raven naložbenih tranš v znesku 1,5 milijona EUR na ciljno malo ali srednje 
veliko podjetje v vsakem dvanajstmesečnem obdobju,  

• omejitev pri financiranju faze zbiranja sredstev, zagona in širitve ali pri financiranju 
do faze zagona za srednje velika podjetja zunaj območij, ki prejemajo pomoč,  

• razširjenost instrumentov naložb lastniškega kapitala in navideznega lastniškega 
kapitala (najmanj 70 % proračuna ukrepa), 

• obvezna udeležba zasebnih vlagateljev (najmanj 50 % sredstev ali 30 % na območjih, 
ki prejemajo pomoč),  

• dobičkonosna narava odločitev o naložbah,  
• poslovno upravljanje.  

 
Ukrepi v zvezi z rizičnim kapitalom, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev zgoraj, so predmet 
podrobne ocene o združljivosti, ki temelji na testu tehtanja, da se preverijo usmeritev zadevne 
tržne nepopolnosti, večja tveganja morebitnega izrivanja zasebnih vlagateljev in izkrivljanje 
konkurence.  

Komisija bo pri svoji oceni na podlagi testa tehtanja obravnavala naslednje značilnosti kot 
pozitivne elemente:  

• obstoj in dokaz o tržni nepopolnosti,  
• primernost instrumenta,  
• spodbujevalni učinek in potreba po pomoči:  

- poslovno upravljanje,  
- obstoj odbora za naložbe,  
- velikost ukrepa/sklada,  
- prisotnost poslovnih angelov, 

• sorazmernost (vključno z javnim razpisom za upravljavce in javnim razpisom za 
zbiranje ponudb za vlagatelje). 

Komisija bo te pozitivne elemente uravnotežila z naslednjimi morebitnimi negativnimi učinki 
pomoči: 

• izrivanje zasebnih vlagateljev,  
• druge oblike izkrivljanja konkurence, ker ni mogoče izključiti možnosti, da bi ukrepi v 

zvezi z rizičnim kapitalom ohranjali neučinkovita podjetja ali sektorje pri življenju ali 
umetno dvigovali njihovo vrednost in s tem povzročili izkrivljanje konkurence na trgu 
rizičnega kapitala. Pomoč določenemu sektorju lahko tudi ohranja proizvodnjo v 
nekonkurenčnih sektorjih, medtem ko lahko pomoč določeni regiji razvije 
neučinkovito dodelitev dejavnikov proizvodnje med regijami.  
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Priglasitev 
USSI je pomoč v obliki ukrepov v zvezi z rizičnim kapitalom uvrstila med vrste pomoči, ki so 
izvzete iz obveznosti priglasitve. V skladu s pogoji, določenimi v USSI, pomoči v obliki 
udeležbe v dobičkonosnih skladih za naložbe zasebnega kapitala, ki se upravljajo na 
komercialni podlagi, ni treba priglasiti.  
 
Če pogoji USSI niso izpolnjeni, je pomoč treba priglasiti, oceni pa se na podlagi Smernic.  
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Podatkovni list 10  Elementi državne pomoči pri prodaji 
zemljišč in objektov s strani javnih organov 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema „Sporočilo Komisije o elementih državne pomoči pri prodaji 
zemljišč in objektov s strani javnih oblasti“ (UL C 209, 10.7.1997, str. 3) (v nadaljnjem 
besedilu tega podatkovnega lista: Sporočilo)29. 

Namen 
Namen tega sporočila je: 

• opisati enostaven postopek, ki državam članicam omogoča takšno izvedbo prodaje 
zemljišč in objektov, ki bo samodejno izključila državno pomoč 

• natančno določiti primere prodaj zemljišč in objektov, ki jih je treba priglasiti Komisiji. 
 
Načelo 
Komisija predvideva, da prodaja zemljišč in objektov s strani javnega organa ne vsebuje 
pomoči, če se ne upošteva eden od dveh spodnjih postopkov: 

• prodaja se sklene na podlagi dovolj dobro oglaševanega, odprtega in brezpogojnega 
ponudbenega postopka, v katerem se sprejme najboljša ali edina ponudba. 

• prodaja se sklene po tržni vrednosti, ki jo določijo neodvisni cenilci. 
 

Cena, po kateri se zadevna zemljišča ali objekti prodajo, se mora prilagoditi vsaj ceni, ki jo po 
svoji strokovni oceni določi neodvisni „cenilec“. 

Če postane po razumnih prizadevanjih jasno, da zemljišča ali objekta ne bo mogoče prodati 
po ceni, ki je določena v strokovni oceni, se lahko šteje, da je do 5 % odstopanje od prvotne 
vrednosti skladno z razmerami na trgu. 

Države članice morajo brez vpliva na pravilo de minimis (glej Podatkovni list 1) obvestiti 
Komisijo o vsakršni prodaji, ki ni bila sklenjena v skladu z enim od dveh zgoraj opisanih 
postopkov. 

                                                 
29 Komisija trenutno pripravlja obsežno sporočilo o uporabi preskusa zasebnega vlagatelja v tržnem 
gospodarstvu, ki bo vključeval sedanja pravila.  
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Podatkovni list 11 Storitve splošnega gospodarskega pomena 

Sklicevanje  
Ta podatkovni list povzema „Odločbo Komisije z dne 28. novembra 2005 o uporabi člena 
86(2) Pogodbe ES za državne pomoči v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljene 
nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena“ 
(2005/842/ES) (UL L 312, 29.11.2005, str. 67–73), „Okvir Skupnosti za državne pomoči v 
obliki nadomestila za javne storitve“ (2005/C 297/04) (UL C 297, 29.11.2005, str. 4–7), in 
Direktivo Komisije 2006/111/ES z dne 16. novembra 2006 o preglednosti finančnih odnosov 
med državami članicami in javnimi podjetji ter o finančni preglednosti znotraj določenih 
podjetij (Kodificirana različica) (UL L 318, 17.11.2006, str. 17–25) (v nadaljnjem besedilu 
tega podatkovnega lista: Odločba, Okvir oziroma Direktiva o preglednosti).  

Namen 
Namen Odločbe in Okvira je zagotoviti večjo pravno gotovost pri financiranju storitev 
splošnega gospodarskega pomena. Oba spoštujeta razsodbo Sodišča v zadevi Altmark30 in sta 
zasnovana tako, da omogočata, da bodo podjetja pri opravljanju nalog javnih storitev, kot jih 
določajo in kot so jim jih zaupali javni organi, prejemala pomoč za kritje vseh nastalih 
stroškov, vključno s primernim dobičkom, pri čemer se prepreči vsakršna možnost 
prekomernih nadomestil za stroške opravljanja javnih storitev in navzkrižno subvencioniranje 
gospodarskih dejavnosti, ki bi lahko povzročile izkrivljanje konkurence.  
 

Področje uporabe 
Po definiciji se Odločba in Okvir uporabljata samo za podjetja, ki opravljajo storitve 
splošnega gospodarskega pomena, kakor so določene v Pogodbi, sekundarni zakonodaji in 
veljavni sodni praksi. Uporabljata se samo za podjetja, ki opravljajo gospodarske dejavnosti, 
saj finančna pomoč, ki se dodeli subjektom, ki ne opravljajo gospodarskih dejavnosti, ni 
državna pomoč.  
  

Koncepti 
Storitve splošnega gospodarskega pomena (v nadaljnjem besedilu: SSGP) so gospodarske 
dejavnosti, ki jih javni organi štejejo kot izjemno pomembne za državljane in ki se brez javne 
intervencije ne bi mogle zagotoviti (ali pa bi se zagotovile pod drugačnimi pogoji). Takšne 
dejavnosti morajo izkazati posebne značilnost v primerjavi s splošnim gospodarskim 
pomenom drugih dejavnosti. 

Merila Altmark pomenijo pogoje, ki jih je določila znamenita razsodba Sodišča, v skladu s 
katero se nadomestila za SSGP ne smejo šteti kot državna pomoč. Na kratko:  

 (i) dejavnost se šteje kot SSGP in njene naloge in obveznosti so jasno določene;  

(ii) parametri za nadomestila za stroške opravljanja javnih storitev so objektivni, 
pregledni in določeni vnaprej;  

                                                 
30 C-280/00, 24.7.2003. 
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(iii) nadomestilo ne sme presegati zneska neto stroškov opravljanja storitve in 
primernega dobička (tj. prekomerna nadomestila niso dovoljena) in  

(iv) nadomestilo se določi bodisi na podlagi javnega naročila bodisi, če se javni razpis 
ne izvede, podjetje, ki opravlja SSGP, prejme nadomestilo na podlagi stroškov, ki jih 
nosi običajno dobro vodeno podjetje.  

Ukrepi 
 
1. Odločba  
Odločba natančno določa pogoje, pod katerimi je nadomestilo podjetjem za opravljanje SSGP 
združljivo s pravili o državni pomoči in ga Komisiji ni treba priglasiti vnaprej. 

Pogoji:  
 

• jasno določeno poslanstvo javne storitve,  
• nikakršnih previsokih nadomestil,  
• znesek letnega nadomestila je manjši od 30 milijonov EUR na podjetje in znesek 

letnega prometa je manjši od 100 milijonov EUR letno na podjetje.  
• omejitve se ne uporabljajo za zneske nadomestil:  

• bolnišnicam,  
• socialnim stanovanjem,  
• za zračni in pomorski promet na otoke,  
• letališčem in pristaniščem, ki so pod posebnimi pragovi obsega potnikov. 

 
2. Okvir 
Okvir natančno določa pogoje, pod katerimi je nadomestilo, ki ni zajeto v Odločbi, združljivo 
s pravili o državni pomoči. Takšno nadomestilo je treba Komisiji priglasiti zaradi večje 
nevarnosti izkrivljanja konkurence.  

Pravila so zasnovana tako, da preprečujejo možnost previsokih nadomestil (nadomestil, 
katerih zneski presegajo neto stroške opravljanja javne storitve) in navzkrižnih subvencij 
(nadomestil, ki se koristijo na drugih trgih, odprtih za konkurenco), saj takšne okoliščine ne bi 
bile v skladu s Pogodbo. 

 

3. Direktiva o preglednosti 
Direktiva o preglednosti pojasnjuje, da morajo imeti podjetja, ki prejemajo nadomestila in 
delujejo na trgu javnih storitev in drugih trgih, ločene račune za različne dejavnosti, tako da se 
izognejo navzkrižnim subvencijam.  
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Podatkovni list 12 Obvestilo o poroštvu 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema „Obvestilo Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za 
državno pomoč v obliki poroštev“ (UL C 155, 20.6.2008, str. 10–22 in popravek za str. 15 v 
UL C 244, 25.9.2008, str. 32) (v nadaljnjem besedilu tega podatkovnega lista samo: 
Obvestilo).    

Področje uporabe 
Obvestilo se uporablja za posamezna poroštva in poroštvene sheme. Obvestilo velja za vse 
gospodarske sektorje, vključno s kmetijstvom, ribištvom in prometom, in brez poseganja v 
posebna pravila, ki veljajo za poroštva za zadevne sektorje.  
 
Obvestilo se ne uporablja za poroštva na izvozna posojila.  
 
Obvestilo določa pravila, kdaj se poroštvo šteje za skladno s trgom in zato ne predstavlja 
pomoči. Določa tudi ocenjevanje poroštev z elementom pomoči. 
 

Koncepti  
Poroštva so običajno povezana s posojilom ali drugo finančno obveznostjo, ki jo 
posojilojemalec sklene s posojilodajalcem. Enaka pravila se uporabljajo tudi za druge vrste 
poroštev s podobnim prenosom tveganja (npr. naložbe v lastniške instrumente).  
 
Obvestilo določa pravila za jasne in pregledne metodologije za izračun elementa pomoči v 
danem poroštvu ali poroštveni shemi. Uvedena so poenostavljena pravila za MSP, da bi se 
MSP pomagalo pri reševanju njihovih posebnih težav pri dostopu do financiranja.  
 
Šteje se, da jamstva, ki izpolnjujejo pogoje dela 3 Obvestila, upravičencu ne prinesejo 
prednosti in zato ne pomenijo državne pomoči. Ocena elementa državne pomoči v poroštvu 
temelji na načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu31, ker se opira na ustrezno oceno tveganja 
z bonitetno oceno. Ni treba, da bonitetno oceni izvede mednarodna agencija, ampak jo lahko 
opravi banka upravičenca.  
 
Za poroštva z elementom državne pomoči se šteje, da je državna pomoč razlika med ustrezno 
tržno ceno poroštva in dejansko ceno, plačano za ta ukrep.  
 

Merila 
Da se izključi obstoj pomoči, mora poroštvo izpolnjevati naslednja merila:  

                                                 
31 V skladu s tem načelom so naložbe ali drugo financiranje javnih organov v družbah lahko sprejemljivi, če so 
opravljeni pod pogoji, ki bi bili sprejemljivi za zasebnega vlagatelja v tržnem gospodarstvu pri primerljivi 
transakciji. 



 57  

 
(a) Posamezna poroštva: 
• posojilojemalec ni podjetje v težavah (glej Podatkovni list 5. Opomba: Pri uporabi tega 

obvestila se nova MSP ne štejejo za podjetja v težavah.), 
• so povezana s specifično finančno transakcijo in imajo določen najvišji znesek in omejeno 

trajanje, 
• največje kritje – 80 % neodplačanega posojila (ali druge finančne obveznosti), 
• sorazmernost odplačil in zmanjšanja poroštva ter delitev izgub, 
• za poroštvo se plača tržno oblikovana cena (ob upoštevanju specifičnosti transakcije), 
• MSP: možnost uporabe vnaprej določenih premij varnega pristana (povezane s kreditno 

boniteto MSP). Možnost dokazati, da so nižje premije skladne s trgom. Za 
novoustanovljena podjetja se uporablja 3,8-odstotna letna premija varnega pristana, tudi 
če ni bonitetne ocene.   

  
(b) Poroštvene sheme:  
• izključujejo podjetja v težavah,   
• poroštva, povezana s specifično finančno transakcijo in imajo določen najvišji znesek in 

omejeno trajanje,  
• ne več kot 80 % neodplačanega posojila (ali druge finančne obveznosti),  
• premije je treba najmanj enkrat letno preveriti,  
• premije morajo pokrivati običajna tveganja, administrativne stroške in letni dohodek od 

ustreznega kapitala, 
• pregledni pogoji za poroštva v prihodnosti (npr. upravičenost podjetij), 
• MSP: premije varnega pristana ali možnost posamezne premije (izogibanje potrebi po 

posameznih bonitetnih ocenah upravičenih MSP) za zneske, zavarovane s poroštvom, ki 
ne presegajo 2,5 milijona EUR na podjetje v dani shemi (omogoča učinek zmanjšanja 
tveganja v korist poroštev z nizkimi zneski za MSP).  

 

Drugo  
Zgornja meja 80 % se ne uporablja za poroštva, ki pokrivajo dolžniške vrednostne 
papirje, ali poroštva, dana podjetjem, ki opravljajo nekatere lokalne SSGP. 
 
Opomba: Za poroštva, nižja od 1,5 milijona EUR, se lahko uporablja ureditev de 
minimis, kot določa Uredba de minimis32. 
 
 
 
 

                                                 
32 Brez poseganja v možnost držav članic, da priglasijo metodologije, kot določa člen  2(4)(d) Uredbe de 
minimis. Glej Podatkovni list 13. 
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Podatkovni list 13 Pravilo „de minimis“ 

Sklicevanje 
Ta podatkovni list povzema „Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o 
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis“ (UL L 379, 28.12.2006, str. 5) (v 
nadaljnjem besedilu tega podatkovnega lista: Uredba). 

Področje uporabe 
Ta uredba zajema majhne zneske državne pomoči („pomoč de minimis“), ki niso državna 
pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe in za katere zato obveznost priglasitve ne velja. 
 
Pravilo de minimis se ne uporablja za podjetja, ki delujejo v sektorju ribištva in ribogojstva, 
premogovništva in v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi. V 
povezavi z določenim številom dodatnih pogojev se uporablja za podjetja, ki delujejo na 
področju pridelave ali trženja kmetijskih proizvodov. V prometnem sektorju se pomoč de 
minimis ne more uporabljati za pridobitev vozil cestnega tovornega prometa. Podjetja v 
težavah niso zajeta v tej uredbi. 
 

Koncept  
Pravilo de minimis določa znesek praga pomoči, pod katerim člen 87(1) Pogodbe ne velja, 
tako da ukrepa ni več treba vnaprej priglasiti Komisiji. Pravilo temelji na predpostavki, da 
majhni zneski pomoči večinoma nimajo učinka na trgovino in konkurenco med državami 
članicami. 
 
Merila 
 Pomoč mora izpolnjevati naslednja merila, da se zanjo uporablja pravilo de minimis: 
• Zgornja meja pomoči iz pravila de minimis običajno znaša 200 000 EUR (neto ekvivalent 

dotacije) v katerem koli obdobju treh davčnih let. Ustrezno obdobje treh let je premično, 
tako da je treba za vsako novo dodelitev dotacije de minimis opredeliti skupni znesek 
pomoči de minimis, dodeljene v treh zaporednih davčnih letih (vključno s takratnim 
tekočim davčnim letom). 

• Zgornja meja se uporablja za skupni znesek celotne javne pomoči, ki se šteje za pomoč de 
minimis. To ne posega v možnost upravičenca, da prejema druge državne pomoči po 
shemah, ki jih odobri Komisija, brez poseganja na spodaj opisano pravilo kumulacije. 

• Zgornja meja se uporablja za vse vrste pomoči, ne glede na njihovo obliko ali cilj. Edina 
vrsta pomoči, za katero se pravilo de minimis ne uporablja, je izvozna pomoč. 

• Uredba se uporablja samo za „pregledne“ oblike pomoči, kar pomeni pomoč, za katero je 
mogoče vnaprej določiti bruto ekvivalent dotacije brez potrebe po izvajanju ocene 
tveganja. To pomeni določeno število omejitev za nekatere oblike pomoči, kot so na 
primer poroštva. V Uredbi33 so zajeta samo poroštva, ki so nižja od 1,5 milijona EUR. 

 

                                                 
33 Brez poseganja v možnost držav članic, da priglasijo metodologije, kot določa člen  2(4)(d) Uredbe. 
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Kumulacija  
Zgornja meja (200 000 EUR pomoči de minimis v obdobju treh davčnih let) se uporablja za 
skupni znesek pomoči de minimis, ki se dodeli posameznemu podjetju. V sektorju cestnega 
prometa je ta znesek znižan na 100 000 EUR.  
Ob dodelitvi pomoči de minimis določenemu podjetju mora zadevna država članica preveriti, 
da nova pomoč ne bo dvignila skupnega zneska pomoči de minimis, ki jo to podjetje prejme v 
ustreznem obdobju treh let, nad zgornjo mejo 200 000 EUR (ali 100 000 EUR, glede na 
primer). 
Država članica je odgovorna za vzpostavljanje instrumentov, ki so potrebni za zagotavljanje 
učinkovitega nadzora upoštevanja zgornje meje kumulacije de minimis. To je mogoče doseči 
na dva načina: 
 
• Država članica vzpostavi centralni register pomoči de minimis, ki vsebuje popolne 

podatke o vseh pomočeh de minimis, ki jih je kateri koli organ dodelil v državi članici. 
• Država članica izrecno obvesti podjetje glede narave pomoči de minimis in od zadevnega 

podjetja prejme popolne podatke o drugi pomoči de minimis, ki jo je slednje prejelo v 
preteklih dveh in tekočem davčnem letu. V vsakem primeru je država članica še naprej 
odgovorna za zagotavljanje upoštevanja zgornje meje kumulacije. 
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