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1. Pamatjautājums
Norādām, ka komercdarbības atbalsts var būt:
a) atbrīvots no paziņošanas Eiropas Komisijai, ja tiek sniegts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 800/2008 vai saskaņā ar EK lēmumiem par kompensāciju par sabiedriskiem
pakalpojumiem (2005/842/EK) un (2012/21/ES) (šīs pārbaudes lapas 2.sadaļas, 3.sadaļas un 5.sadaļas jautājumi) ;
b) de minimis atbalsts, kuru sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1998/2006 (šīs pārbaudes lapas 4.sadaļas jautājumi);
c) atbalsta pasākumi, kas tiek paziņoti Eiropas Komisijai (šīs pārbaudes lapas 6.sadaļas jautājumi).
Kritērijs
1. Vai komercdarbības atbalsta veids atbilst kādiem no zemāk esošajā tabulā
aktivitātei/ apakšaktivitātei noteiktajiem atbalsta veidiem?

Jā

Nē

N/A

Komentārs

Tālāk pāriet pie
Ja jautājumā atbilde ir „jā”  pārbaudīt
attiecīgajai aktivitātei/ apakšaktivitātei
norādītajā pārbaudes lapas sadaļā iekļauto
nosacījumu izpildi.
Ja jautājumā atbilde ir „nē” 
Informēt par to vadošo iestādi.

I.
Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
Nr.

1

2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātes, kurās iespējams komercdarbības atbalsts

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
nosaukums

1.3.1.1.1.

Apakšaktivitāte "Atbalsts
nodarbināto apmācībām
komersantu konkurētspējas
veicināšanai - atbalsts
partnerībās organizētām
apmācībām"

1.3.1.1.3.

Apakšaktivitāte
„Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība”

DPP paredzētais komercdarbības atbalsta veids 1
1. un 3.kārta Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulai (EK)
Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot
Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula).
2.kārta Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulai (EK)
Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot
Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) un atbilstoši Komisijas 2006.gada
15.decembra Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis
atbalstam
Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK)
Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam, Komisijas
2007.gada 24.jūlija Regulai (EK) Nr.875/2007 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de
minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu attiecībā
uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Padomes 1999.gada 17.decembra
Regulu (EK) Nr.104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo

Atbalsta veids aktivitāšu nākošajās kārtās var būt atšķirīgs. Pirms pārbaudes veikšanas jāpārliecinās, kāds atbalsta veids ticis piemērots.
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Attiecināmie jautājumi, lai
pārbaudītu komercdarbības
atbalsta ieviešanas atbilstību
Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi IX sadaļa
„Atbalsts mācībām”
Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
Nr.

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
nosaukums

DPP paredzētais komercdarbības atbalsta veids 1

Attiecināmie jautājumi, lai
pārbaudītu komercdarbības
atbalsta ieviešanas atbilstību

organizāciju un Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulai (EK) Nr.1535/2007 par EK Līguma
87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē
1.3.1.1.4.

Apakšaktivitāte "Atbalsts
nodarbināto apmācībām
komersantu konkurētspējas
veicināšanai - atbalsts
komersantu individuāli
organizētām apmācībām"

Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulai (EK) Nr.800/2008,
kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un
88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula).

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi, IX sadaļa
„Atbalsts mācībām”

1.3.1.1.6.

Apakšaktivitāte "Atbalsts
darba vietu radīšanai"

Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulai (EK) Nr.800/2008,
kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un
88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi, IX sadaļa
„Atbalsts mācībām”

Aktivitāte "Atbalsts
pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības uzsākšanai"

Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK)
Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.

Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

Apakšaktivitāte "Darba
attiecību un darba drošības
normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un
uzņēmumos"

Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK)
Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam, Komisijas
2007.gada 24.jūlija Regulai (EK) Nr.875/2007 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de
minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu un
Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulai (EK) Nr.1535/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta
piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē.

Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

Aktivitāte "Augstas
kvalifikācijas darbinieku
piesaiste"

Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši EK 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr.1998/2006 par
Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.

Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

1.3.1.2.

1.3.1.3.2.

1.3.1.9.
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Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
Nr.

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
nosaukums

1.4.1.1.1.

Apakšaktivitāte "Kompleksi
atbalsta pasākumi iedzīvotāju
integrēšanai sabiedrībā un
darba tirgū"

Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulā (EK)
Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam, kā arī Komisijas
2007.gada 20.decembra Regulā (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu
de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē un Komisijas 2007.gada
24.jūlija Regulā (EK) Nr.875/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis
atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu minētos
nosacījumus. Paredzētais atbalsts ir atbrīvots no tā iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā, un,
izstrādājot Ministru kabineta noteikumus par apakšaktivitāšu ieviešanu, tiks iekļauti nosacījumi
valsts atbalsta piešķiršanai.

Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

1.4.1.1.2.

Apakšaktivitāte "Atbalstītās
nodarbinātības pasākumi
mērķgrupu bezdarbniekiem"

Valsts atbalsts tiks sniegts, ievērojot Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulā (EK) Nr.800/2008,
kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un
88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula), un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulā
(EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam, kā arī
Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulā (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta
piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē un Komisijas
2007.gada 24.jūlija Regulā (EK) Nr.875/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de
minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu minētos
nosacījumus. Paredzētais atbalsts ir atbrīvots no tā iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā, un,
izstrādājot Ministru kabineta noteikumus par apakšaktivitāšu ieviešanu, tiks iekļauti nosacījumi
valsts atbalsta piešķiršanai.

2.1.1.1.

Aktivitātes ,,Atbalsts zinātnei
un pētniecībai''

1.un 2. kārta. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta
kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87 un 88.pantu (vispārējā grupu
atbrīvojuma regula) 31.panta 2.punkta b) un c)apakšpunktu, 32. un 33 pantu

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi, X sadaļa
„Atbalsts nelabvēlīgā situācijā
esošu darba ņēmēju un personu ar
invaliditāti nodarbināšanai algotā
darbā” A – Atbalsts nelabvēlīgākā
situācijā esošu darba ņēmēju
pieņemšanai darbā, piešķirot
subsīdijas algām”
,4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts
Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi:
VIII daļa- Atbalsts pētniecībai,
attīstībai un inovācijai,
apakšsadaļa A –atbalsts
pētniecībai un attīstībai,
apakšsadaļa B – atbalsts tehniskai
priekšizpētei,
apakšsadala C – atbalsts MVU
rūpn. Īpašumu tiesību izmaksām

DPP paredzētais komercdarbības atbalsta veids 1
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Attiecināmie jautājumi, lai
pārbaudītu komercdarbības
atbalsta ieviešanas atbilstību

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
Nr.
2.1.1.3.1.

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
nosaukums
Apakšaktivitātes ,,Zinātnes
infrastruktūras attīstība''

DPP paredzētais komercdarbības atbalsta veids 1

Attiecināmie jautājumi, lai
pārbaudītu komercdarbības
atbalsta ieviešanas atbilstību

1.kārta. Kombinēta atbalsta veida projektu īstenošanai ERAF finansējumu piešķir saskaņā ar
Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta
piemērošanu de minimis atbalstam vai saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK)
Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot
Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula).
2.kārta. saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst
noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu
(vispārējā grupu atbrīvojuma regula).

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi, I sadaļa

„Reģionālais atbalsts”
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

2.1.2.1.1.

Apakšaktivitāte
,,Kompetences centri''

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par
saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma
regula) 31.panta 2.punkta b) un c) apakšpunktu.
Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un
88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi:
VIII daļa- Atbalsts pētniecībai,
attīstībai un inovācijai,
apakšsadaļa A –atbalsts
pētniecībai un attīstībai

2.1.2.2.1.

Apakšaktivitāte ,,Jaunu
produktu un tehnoloģiju
izstrāde''

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par
saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma
regula) 31.panta 2.punkta b) un c) apakšpunktu.

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi:
VIII daļa- Atbalsts pētniecībai,
attīstībai un inovācijai,
apakšsadaļa A –atbalsts
pētniecībai un attīstībai

2.1.2.2.2.

Apakšaktivitāte ,,Jaunu
produktu un tehnoloģiju
izstrāde – atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju
ieviešanai ražošanā''

1.kārta Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 24.oktobra Regulu (EK) Nr. 1628/2006 par Līguma
87. un 88. panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam
2.kārta. Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst
noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu
(vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi, I sadaļa

„Reģionālais atbalsts”
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Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
Nr.

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
nosaukums

2.1.2.2.3.

Apakšaktivitāte ,,Jaunu
produktu un tehnoloģiju
izstrāde - atbalsts rūpnieciskā
īpašuma tiesību
nostiprināšanai''

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par
saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma
regula) 33.pantu.

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi:
VIII daļa – Atbalsts pētniecībai,
attīstībai un inovācijai,
apakšsadala C – atbalsts MVU
rūpn. Īpašumu tiesību izmaksām

2.1.2.2.4.

MVK jaunu produktu un
tehnoloģiju attīstības
programma

Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un
88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.

Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

2.1.2.4.

Aktivitāte ,,Augstas
pievienotās vērtības
investīcijas''

1.kārta. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas
par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma
regula) 13.pantu.
2., 3. un turpmākās kārtas. saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr.
800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot
Līguma 87. un 88.pantu

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi:
I daļa – reģionālais atbalsts

2.2.1.4.2

Apakšaktivitāte ,,Mezanīna
aizdevumi investīcijām
komersantu konkurētspējas
uzlabošanai''

Aizdevumu sniedz kā reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar EK2008.gada 6.augusta
Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu,
piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi, I sadaļa
„Reģionālais atbalsts”

2.3.1.1.1.

Ārējo tirgu apgūšana –
ārējais mārketings

1.-5.kārta. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr.1998/2006 par
EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.
6.un turpmākās kārtas. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK)
Nr.1998/2006 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.

Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

2.3.1.1.2.

Ārējo tirgu apgūšana –
nozaru starptautiskās
konkurētspējas stiprināšana

Atbalsta programmu provizoriski plānots izstrādāt, iekļaujot tajā nosacījumu, kas izriet no
Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr.1998/2006 par EK Līguma 87. un
88.panta piemērošanu de minimis atbalstam

Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

DPP paredzētais komercdarbības atbalsta veids 1
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Attiecināmie jautājumi, lai
pārbaudītu komercdarbības
atbalsta ieviešanas atbilstību

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
Nr.

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
nosaukums

DPP paredzētais komercdarbības atbalsta veids 1

Attiecināmie jautājumi, lai
pārbaudītu komercdarbības
atbalsta ieviešanas atbilstību

2.3.1.2.

Pasākumi motivācijas
celšanai inovācijām un
uzņēmējdarbībai

Grantus piešķir un ekspertu konsultācijas sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra
Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam

Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

2.3.2.1.

Biznesa inkubatori

Saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem, kas noteikti Komisijas 2006.gada 15.decembra
Regulā (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam un
normatīvajos aktos par de minimis atbalsta piešķiršanu.

Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

2.3.2.2.1.

Aktivitāte ,,Atbalsts
ieguldījumiem mikro,maziem
un vidējiem komersantiem
īpaši atbalstāmajās
teritorijās''

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par
saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma
regula) 13.pantu.

2.3.2.2.2

Aktivitāte „Atbalsts
ieguldījumiem ražošanas
telpu izveidei vai
rekonstrukcijai”

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par
saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma
regula) 13.pantu.

2.3.2.3.

Klasteru programma

Saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un
88.panta piemērošanu de minimis atbalstam

Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi:
I daļa – reģionālais atbalsts
Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi:
I daļa – reģionālais atbalsts
Pamatjautājums
4. sadaļas jautājumu grupa – de
minimis atbalsts

3.1.5.1.1.

Apakšaktivitāte „Ģimenes
ārstu tīkla attīstība”

3.1.5.1.2.

Apakšaktivitāte „Veselības
aprūpes centru attīstība”

Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un 2011. gada 20. decembra EK Lēmums 2012/21/ES par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu.
Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

3.1.5.2.

Aktivitāte „Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
attīstība”
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Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK
Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK
Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
Nr.

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
nosaukums

3.1.5.3.1.

Apakšaktivitāte „Stacionārās
veselības aprūpes attīstība”

3.1.5.3.2.

Apakšaktivitāte „Onkoloģijas
slimnieku radioterapijas
ārstēšanas attīstība”

3.2.2.3.

3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.4.1.1.

DPP paredzētais komercdarbības atbalsta veids 1

Attiecināmie jautājumi, lai
pārbaudītu komercdarbības
atbalsta ieviešanas atbilstību

Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un 2011. gada 20. decembra EK Lēmums 2012/21/ES par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu.
Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK

Elektronisko sakaru
pakalpojumu vienlīdzīgas
pieejamības nodrošināšana
visā valsts teritorijā
(platjoslas tīkla attīstība)
(Provision of Equal Access
Opportunities to Electronic
Communications Services in
the Whole Territory of the
Country (Development of
Broadband Network))
Lielo ostu infrastruktūras
attīstība „Jūras maģistrāļu”
ietvaros (Development of
Infrastructure of Large Ports
within the Framework of the
"Motorways of the Sea")
Lidostu infrastruktūras
attīstība (Development of
airport infrastructure )

EK paziņojams valsts atbalsts (kopienas pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu piemērošanai
attiecībā uz platjoslas tīklu ātru izvēršanu). Saskaņā ar Līguma par ES darbību 107.panta 3.punkta
c) apakšpunktu.
EK lēmums Nr. SA.33324(2011/N) (pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai pārbaude tiek
veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma).

Pamatjautājums
6.sadaļas jautājumu grupa – EK
paziņots atbalsts

EK paziņojams valsts atbalsts. Līguma par ES darbību 107.panta 3.punkta c) apakšpunkts.
EK lēmums N 385/2009, C39/2009 un SA.30381, N 44/2010 (pirms pārbaudes veikšanas
pārliecināties, vai pārbaude tiek veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma).

Pamatjautājums
6.sadaļas jautājumu grupa – EK
paziņots atbalsts

EK paziņojams valsts atbalsts. Līguma par ES darbību 107.panta 3.punkta c) apakšpunktu.
EK lēmums Nr. N 41/2010 un SA.32017(2010/N)-EK lēmums vēl nav pieņemts (pirms pārbaudes
veikšanas pārliecināties, vai pārbaude tiek veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma).

Pamatjautājums
6.sadaļas jautājumu grupa – EK
paziņots atbalsts

Aktivitāte
„Ūdenssaimniecības attīstība
apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un 2011. gada 20. decembra EK Lēmums 2012/21/ES par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu.

Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK
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Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
Nr.

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
nosaukums

3.4.3.1.

Nacionālas un reģionālas
nozīmes daudzfunkcionālu
centru izveide (Establishment
of a Network of
Multifunctional Culture Halls
of National and Regional
Importance)
Sociālekonomiski nozīmīgu
kultūras mantojuma objektu
atjaunošana (Renovation of
Objects of Important Cultural
and Historical Heritage)
Atbalsts kultūras pieminekļu
privātīpašniekiem kultūras
pieminekļu saglabāšanā un to
sociālekonomiskā potenciāla
efektīvā izmantošanā
(Assistance to Private
Owners of Cultural
Monuments in Monument
Conservation and in the
Effective use of their Socioeconomic Potential)
Aktivitāte
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000”
Apakšaktivitāte „Reģionālu
atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu attīstība”

3.4.3.2.

3.4.3.3.

3.5.1.1.

3.5.1.2.2.

3.5.1.2.3.

3.5.2.1.1.

Dalītās atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas
attīstība (Development of
separate WASTE collection
system)
Apakšaktivitāte „Pasākumi
centralizētās siltumapgādes

DPP paredzētais komercdarbības atbalsta veids 1

Attiecināmie jautājumi, lai
pārbaudītu komercdarbības
atbalsta ieviešanas atbilstību

Valsts atbalsta programma „Kultūra” EK apstiprināta ar 02.05.2013. lēmums Nr. 903
(Programmas reģistrācijas numurs SA.34462) (pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai
pārbaude tiek veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma)

Pamatjautājums
6.sadaļas jautājumu grupa – EK
paziņots atbalsts

Valsts atbalsta programma „Kultūra” EK apstiprināta ar 02.05.2013. lēmums Nr. 903.
(Programmas reģistrācijas numurs SA.34462) (pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai
pārbaude tiek veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma)

Pamatjautājums
6.sadaļas jautājumu grupa – EK
paziņots atbalsts

Valsts atbalsta piešķiršana notificēta 3.4.3.3.aktivitātes ietvaros (shēma Nr. N564/2009). Valsts
atbalsta programma „Kultūra” EK apstiprināta ar 02.05.2013. lēmums Nr. 903 (Programmas
reģistrācijas numurs SA.34462) (pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai pārbaude tiek
veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma)

Pamatjautājums
6.sadaļas jautājumu grupa – EK
paziņots atbalsts

Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un 2011. gada 20. decembra EK Lēmums 2012/21/ES par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu.
Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.
Atbalsta programmas Nr. N 390/2009. Saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēm
2007.-2013.gadam (pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai pārbaude tiek veikta pēc pēdējā
aktuālā EK lēmuma).

Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK

Saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam

Pamatjautājums
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Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK
Pamatjautājums
6.sadaļas jautājumu grupa – EK
paziņots atbalsts

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
Nr.

3.5.2.1.2.

3.5.2.2.

3.6.1.1.

3.6.2.1.

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes
nosaukums

DPP paredzētais komercdarbības atbalsta veids 1

sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai”
Apakšaktivitāte „Pasākumi
uzņēmumu siltumapgādes
sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai”

EK lēmums N 426/2008, aizstāts ar N 184/2010 (pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai
pārbaude tiek veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma).
EK paziņojams valsts atbalsts. Līguma par ES darbību 107.panta 3.punkta a) apakšpunkts
EK lēmums SA.33872 (2011/X) (pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai pārbaude tiek
veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma).
(saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas
atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā
grupu atbrīvojuma regula).

Aktivitāte „Atjaunojamo
energoresursu izmantojošu
koģenerācijas elektrostaciju
attīstība”
Aktivitāte „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”

Saskaņā ar Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam
EK lēmums N 428/2008, aizstāts ar N 150/2010
(pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai pārbaude tiek veikta pēc pēdējā aktuālā EK
lēmuma).
Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un 2011. gada 20. decembra EK Lēmums 2012/21/ES par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu.
Valsts atbalsta programma „Kultūra” EK apstiprināta ar 02.05.2013. lēmums Nr. 903
(Programmas reģistrācijas numurs SA.34462 (pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai
pārbaude tiek veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma)
Valsts atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas EK saskaņā ar EK lēmumu 2005/842/EK par EK
Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par
sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un 2011. gada 20. decembra EK Lēmums 2012/21/ES par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu.
Valsts atbalsta programma „Kultūra” EK apstiprināta ar 02.05.2013. lēmums Nr. 903
(Programmas reģistrācijas numurs SA.34462 (pirms pārbaudes veikšanas pārliecināties, vai
pārbaude tiek veikta pēc pēdējā aktuālā EK lēmuma)

Aktivitāte „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai
attīstībai”
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Attiecināmie jautājumi, lai
pārbaudītu komercdarbības
atbalsta ieviešanas atbilstību
6.sadaļas jautājumu grupa – EK
paziņots atbalsts
Pamatjautājums
2.sadaļas jautājumu grupa –
vispārējie jautājumi
3.sadaļas jautājumu grupaspeciālie jautājumi:
I daļa – Reģionālais Atbalsts
V daļa- Atbalsts vides
aizsardzībai
D- Ieguldījumu atbalsts vides
aizsardzībā energotaupības
pasākumiem
F- ieguldījumu atbalsts vides
aizsardzībai, lai veicinātu
atjaunojamu enerģijas avotu
izmantošanu
VI daļa- A- atbalsts konsultācijām
MVU
Pamatjautājums
6.sadaļas jautājumu grupa – EK
paziņots atbalsts
Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK

Pamatjautājums
5.sadaļas jautājumu grupa –
atbalsts, kas atbrīvots no
paziņošanas EK

2. Vispārējie jautājumi (ja atbalsts tiek sniegts Regulas Nr. 800/2008 ietvaros)
Komercdarbības atbalsts, uz kuru attiecas grupu atbrīvojums (atbalsts tiek sniegts Regulas Nr. 800/2008 ietvaros)
Vērtējot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Regulu Nr. 800/2008, obligāti jāņem vērā arī nosacījumi, kas iekļauti MK noteikumos, saskaņā ar kuriem atbalsts
piešķirts (Regula Nr. 800/2008 nosaka maksimāli atļautos nosacījumus atbalsta piešķiršanai, bet MK noteikumos, kas ir atbalsta programma, var būt noteikti striktāki nosacījumi, līdz ar to nav
korekti projekta atbilstību vērtēt tikai attiecībā pret Regulu Nr. 800/2008. )
Pirms sākt atbalsta, kas sniegts saskaņā ar Regulu Nr.800/2008 izvērtēšanu, lūdzam pārliecināties, ka atbildīgā iestāde ir iesniegusi Eiropas Komisijai
kopsavilkuma informāciju saskaņā ar Regulas Nr.800/2008 9.panta nosacījumiem, jo atbalsta pasākums ir atbrīvots no paziņošanas Eiropas Komisijai tikai ar
nosacījumu, ka par to ir nosūtīta kopsavilkuma informācija.
Kritērijs
1. Vai atbalsts konkrētam saimnieciskās darbības veicējam piemērots attiecībā uz:
(Regulas Nr. 800/2008 1.panta 2.punkts)
a) eksporta atbalsta pasākumiem, t. i., atbalstu, kas tieši saistīts ar eksporta apjomiem, ar izplatīšanas tīkla izveidi un
izmantošanu vai ar citām kārtējām izmaksām, kas saistītas ar eksporta darbību;
b) atbalstu, kas piešķirts, lai importētu preču vietā tiktu izmantotas vietējās preces.
2. Vai atbalsts piemērots attiecībā uz kādu no šīm nozarēm?
(Regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punkts)
a) atbalsts par labu pasākumiem zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ko reglamentē Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000,
izņemot mācību atbalstu, atbalstu riska kapitāla veidā, atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai un atbalstu nelabvēlīgākā
situācijā esošu darba ņēmēju un strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai;
b) atbalsts lauksaimniecības produktu primārai ražošanai, izņemot mācību atbalstu, atbalstu riska kapitāla veidā, atbalstu
pētniecībai un attīstībai, vides atbalstu un atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un strādājošu personu ar
invaliditāti nodarbināšanai, ciktāl uz šīm atbalsta kategorijām neattiecas Komisijas Regula (EK) Nr. 1857/2006;
c) atbalsts par labu pasākumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā šādos gadījumos:
i. ja atbalsta apjoms ir noteikts, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais uzņēmums iepircis no sākotnējiem
ražotājiem vai laidis tirgū, cenu un daudzumu, vai
ii. ja atbalsts ir piešķirts, lai to daļēji vai pilnībā nodotu sākotnējiem ražotājiem;
d) atbalsts par labu pasākumiem ogļu nozarē, izņemot mācību atbalstu, atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai un atbalstu
vides aizsardzībai;
e) reģionālais atbalsts par labu pasākumiem tērauda nozarē;
f) reģionālais atbalsts par labu pasākumiem kuģu būves nozarē;
g) reģionālais atbalsts par labu pasākumiem sintētisko šķiedru ražošanas nozarē.
3. Vai atbalsts ticis piemērots attiecībā uz kādu no šiem atbalsta veidiem:
(Regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkts)
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Nē

N/A

Komentārs

Ja norādītie robežlielumi pārsniegti,
nepieciešams pārbaudīt, vai
pasākums paziņots Eiropas Komisijai
un ir EK lēmums. Ja ir EK lēmums,
tad attiecīgi jāskatās 6.sadaļas
jautājumu grupa.

Kritērijs
atbalsta shēmas, no kurām nav īpaši izslēgti individuāli atbalsta maksājumi uzņēmumam, uz kuru attiecas līdzekļu
atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar
kopējo tirgu;
b) ad hoc atbalsts uzņēmumam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar ko
atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;
c) atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.
a)

4. Vai sniegtā atbalsta bruto dotāciju ekvivalents pārsniedz šādas robežvērtības:
(Regulas Nr. 800/2008 6.panta 1.punkts)
a) atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai: 7,5 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienā ieguldījumu projektā;
b) ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai: 7,5 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienā ieguldījumu projektā;
c) atbalsts konsultācijām MVU: 2 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienā projektā;
d) atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs: 2 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienā projektā;
e) atbalsts pētniecības un attīstības projektiem un priekšizpētei:
i.
ja projekts galvenokārt sastāv no fundamentāliem pētījumiem – 20 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienam
projektam/priekšizpētei;
ii.
ja projekts galvenokārt sastāv no rūpnieciskiem pētījumiem – 10 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienam
projektam/priekšizpētei;
iii.
visiem pārējiem projektiem – 7,5 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienam projektam/priekšizpētei;
iv.
ja projekts ir EUREKA projekts, i), ii) un iii) apakšpunktā norādītās summas attiecīgi dubulto.
f) atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām: 5 miljoni EUR vienam uzņēmumam vienā projektā;
g) mācību atbalsts: 2 miljoni EUR vienam mācību projektam;
h) atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā: 5 miljoni EUR vienam uzņēmumam gadā;
i) atbalsts strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai, ko piešķir kā subsīdijas algām: 10 miljoni EUR vienam
uzņēmumam gadā;
j) atbalsts, ar kuru kompensē papildu izmaksas strādājošu invalīdu nodarbināšanai: 10 miljoni EUR vienam uzņēmumam
gadā.
5. Vai atbalsts, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu, summēts ar kādu citu atbalstu?
(Regulas Nr. 800/2008 7.panta 2.punkts)
5.a. Ja atbalsts summēts ar kādu citu atbalstu, vai rezultātā attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām
pārsniegta atbalsta augstākā intensitāte vai atbalsta summa saskaņā ar šo regulu?
(Regulas Nr. 800/2008 7.panta 3.punkts)
5.b. Vai, summējot atbalsta pasākumus, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu un kuru attiecināmās izmaksas
ir nosakāmas, un atbalsta pasākumus, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu, bet kuru attiecināmās izmaksas
nav nosakāmas, ir ievērots kāds no šiem nosacījumiem? (Regulas Nr. 800/2008 7.panta 5.punkts)
„Summējot atbalsta pasākumus, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu un kuru attiecināmās izmaksas ir nosakāmas, un
atbalsta pasākumus, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu, bet kuru attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, piemēro
šādus nosacījumus:
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Kritērijs
Ja mērķa uzņēmums ir saņēmis kapitālu saskaņā ar riska kapitāla pasākumu atbilstoši Regulas 29. pantam un pēc tam
pirmo trīs gadu laikā pēc pirmā riska kapitāla ieguldījuma iesniedz pieteikumu par atbalstu atbilstoši šīs regulas darbības
jomai, attiecīgās atbalsta robežvērtības vai maksimālās attiecināmās summas saskaņā ar šo regulu samazina par 50 %
parastos gadījumos un par 20 % – mērķa uzņēmumiem, kas atrodas atbalstāmos reģionos; samazinājums nedrīkst pārsniegt
saņemtā riska kapitāla kopsummu; šo samazinājumu nepiemēro pētniecības, attīstības un inovāciju atbalstam, kam piešķir
atbrīvojumu saskaņā ar Regulas 31. līdz 37. pantu;
b) Atbalstu jauniem novatoriskiem uzņēmumiem pirmajos 3 gados pēc tā piešķiršanas nedrīkst summēt ar citiem atbalsta
veidiem, kam saskaņā ar regulu ir piešķirts atbrīvojums, izņemot tikai tos atbalsta veidus, kam piešķirts atbrīvojums
saskaņā ar Regulas 29. pantu un kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar Regulas 31. līdz 37. pantu.”
a)

5.c. Vai, ja attiecināms uz konkrēto atbalsta pasākumu, ievērots šis kritērijs? (Regulas Nr. 800/2008 7.panta 4.punkts)
Regulas 41. un 42. pantā paredzēto atbalstu strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai var summēt ar atbalstu, kam
piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo regulu un kas attiecas uz tām pašām attiecināmām izmaksām, pārsniedzot augstāko
piemērojamo robežlielumu saskaņā ar šo regulu, ja šādas summēšanas rezultātā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no
attiecīgajām izmaksām par periodu, kurā tiek nodarbināti attiecīgie darbinieki.
6. Gadījumā, ja atbalsta saņēmējs ir MVU, vai atbalsta pieteikums iesniegts pirms projekta uzsākšanas?
(Regulas Nr. 800/2008 8.panta 2.punkts)
7. Gadījumā, ja atbalsta saņēmējs ir lielais uzņēmums, vai atbalsta pieteikums iesniegts pirms projekta uzsākšanas un
atbalsta sniedzējs ir pārbaudījis pasākuma atbilstību vismaz vienam no Regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punktā
minētajiem kritērijiem?
(Regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punkts)
8. Vai, atkarībā no konkrētā atbalsta pasākuma specifikas, ir pārbaudīti pārējie atbalsta stimulējošas ietekmes
nosacījumi atbilstoši Reg. 800/2008 8.panta 4., 5., 6.punktos noteiktajam?
(Regulas Nr. 800/2008 8.pants)
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Komentārs

Komisijas 2008.gada 6.augusta Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu
atbrīvojuma regula)

3. Speciālie jautājumi (ja atbalsts tiek sniegts Regulas Nr. 800/2008 ietvaros)
Vērtējot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Regulu Nr. 800/2008, obligāti jāņem vērā arī nosacījumi, kas iekļauti MK noteikumos, saskaņā ar kuriem
atbalsts piešķirts (Regula Nr. 800/2008 nosaka maksimāli atļautos nosacījumus atbalsta piešķiršanai, bet MK noteikumos, kas ir atbalsta programma, var būt noteikti striktāki nosacījumi,
tādējādi nav korekti projekta atbilstību vērtēt tikai attiecībā pret Regulu Nr. 800/2008. Atbalsta programmai ir jābūt paziņotai Eiropas Komisijai, par to nosūtot kopsavilkumu informāciju
saskaņā ar Regulas Nr. 800/2008 9.panta nosacījumiem.)

Īpaši ieguldījumu atbalstam piemērojami nosacījumi (Regulas 12.pants)
Kritērijs
1.Vai ieguldījumu, ko šīs regulas nolūkiem uzskata par attiecināmām izmaksām, veido:
a) ieguldījums materiālos un/vai nemateriālos aktīvos, kas ir saistīts ar jauna uzņēmuma izveidi, esoša uzņēmuma
paplašināšanu, esoša uzņēmuma produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu produktiem vai uzņēmuma vispārējā
ražošanas procesa būtisku maiņu, vai
b) tādu pamatlīdzekļu iegāde, kas ir tieši saistīti ar uzņēmumu, ja uzņēmums ir slēgts vai būtu slēgts, ja tas nebūtu iegādāts,
un minētos līdzekļus ir iegādājies neatkarīgs ieguldītājs; ja mazā uzņēmuma uzņēmējdarbību turpina sākotnējā īpašnieka
ģimenes loceklis(-ļi) vai bijušie darbinieki, atceļ nosacījumu, ka aktīvus iegādājas neatkarīgs ieguldītājs.
Uzņēmuma akciju iegāde vien nav ieguldījums!
2.Vai ieguldījums nemateriāliem aktīviem, ko Regulas Nr. 800/2008 nolūkiem uzskata par attiecināmām izmaksām, atbilst
visiem sekojošiem nosacījumiem:
a) nemateriālie ieguldījumi tiek izmantoti vienīgi uzņēmumā, kas saņem atbalstu; reģionālais ieguldījumu atbalsts tiek
izmantots vienīgi ražotnē, kas saņem atbalstu;
b) tas tiek uzskatīts par amortizējamiem aktīviem;
c) nemateriālie aktīvi ir iegādāti no trešām personām saskaņā ar tirgus nosacījumiem, un pircējs Padomes Regulas (EK)
Nr. 139/2004 3. panta nozīmē nekontrolē pārdevēju vai otrādi;
d) piešķirot atbalstu ieguldījumiem MVU, aktīvi ir iekļauti uzņēmuma aktīvos vismaz trīs gadus; piešķirot reģionālo
ieguldījumu atbalstu, aktīvi ir iekļauti uzņēmuma aktīvos un paliek uzņēmumā, kas saņem atbalstu, vismaz piecus gadus
vai, ja tas ir MVU, vismaz trīs gadus.
3.Vai darba vietas, kas radušās ieguldījumu projekta rezultātā un ko šīs regulas nolūkiem uzskata par attiecināmām
izmaksām, atbilst visiem sekojošiem nosacījumiem:
a) darba vietas ir izveidotas trīs gadu laikā pēc ieguldījumu veikšanas;
b) ieguldījumu projekts izraisa darbinieku skaita tīru pieaugumu attiecīgajā uzņēmumā salīdzinājumā ar vidējo pieaugumu
iepriekšējos divpadsmit mēnešos;
c) izveidotās darba vietas lieliem uzņēmumiem tiek saglabātas vismaz piecus gadus, un MVU – vismaz trīs gadus.
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I Reģionālais atbalsts (Regulas 13.pants)
Kritērijs
Vai tiek izpildīti minētie nosacījumi, ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts reģionālais atbalsts ieguldījumiem un
nodarbinātībai:
a. Reģionālās ieguldījumu un nodarbinātības atbalsta shēmas ir saderīgas ar kopējo tirgu Līguma 2 87. panta 3. punkta
nozīmē, un uz tām attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti
šajā pantā minētie nosacījumi.
Ad hoc atbalsts, ko izmanto, tikai lai papildinātu atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar reģionālā ieguldījumu un nodarbinātības
atbalsta shēmu un kas nepārsniedz 50 % no kopējā atbalsta, kuru piešķir ieguldījumam, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87.
panta 3. punkta nozīmē un ir atbrīvots no Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās prasības par paziņošanu, ja piešķirtais ad hoc
atbalsts atbilst visiem šīs regulas nosacījumiem.
b. Atbalsts ir piešķirts reģioniem, kam ir tiesības saņemt reģionālo atbalstu, kā noteikts attiecīgajai dalībvalstij
apstiprinātajā reģionālā atbalsta kartē3 laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam. Ieguldījumiem ir jāpaliek reģionā, kas
saņem atbalstu, vismaz piecus vai (attiecībā uz MVU) trīs gadus pēc tam, kad ir veikts viss ieguldījums. Šis noteikums
neliedz aizstāt ražotni vai iekārtas, kas ir novecojušas straujas tehnoloģiju attīstības rezultātā, ja vien visu minimālo
periodu saimnieciskā darbība tiek turpināta attiecīgajā reģionā.
c. Atbalsta intensitāte pēc pastāvošā bruto dotācijas ekvivalenta nepārsniedz reģionālā atbalsta robežvērtību, kas ir spēkā
atbalsta piešķiršanas laikā attiecīgajam atbalstāmajam reģionam3.
Izņemot atbalstu, ko piešķir lieliem ieguldījumu projektiem, un reģionālo atbalstu transporta nozarei, 3. punktā noteiktās
robežvērtības var paaugstināt par 20 procentu punktiem atbalstam, ko piešķir mazajiem uzņēmumiem, un par 10 procentu
punktiem – atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem.
3. punktā noteiktās robežvērtības piemēro atbalsta intensitātei, ko aprēķina vai nu kā procentus no ieguldījuma attiecināmām
materiālajām un nemateriālajām izmaksām vai kā procentuālo daļu no darbā pieņemto personu algu izmaksām, ko aprēķina
par diviem gadiem, attiecībā uz darba vietām, kas radušās ieguldījumu projekta rezultātā, vai izmantojot abu rādītāju
apvienojumu, ar noteikumu, ka atbalsts nepārsniedz labvēlīgāko summu, kas iegūta, piemērojot vienu no aprēķiniem.
d. Ja atbalstu aprēķina, pamatojoties uz materiālajām vai nemateriālajām ieguldījumu izmaksām vai – uzņēmumu
pārņemšanas gadījumā – iegādes cenām, atbalsta saņēmējam ir jānodrošina finansiāls ieguldījums vismaz 25 % apmērā
no attiecināmām izmaksām, izmantojot pašu resursus vai ārējo finansējumu, tādā veidā, kas nav saistīts ar jebkādu valsts
atbalstu. Tomēr gadījumā, ja atbalsta maksimālā intensitāte, kas apstiprināta attiecīgās dalībvalsts reģionālā atbalsta
kartē3, ir paaugstināta saskaņā ar 4. punktu un pārsniedz 75 %, saņēmēja finansiālais ieguldījums attiecīgi tiek
samazināts. Ja atbalstu aprēķina, pamatojoties uz materiālajām vai nemateriālajām ieguldījumu izmaksām, piemēro arī
7. punktā minētos nosacījumus.
1.

Līgums par Eiropas Savienības darbību : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:lv:PDF
Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2007.-2013.gadam – Valsts reģionālā atbalsta karte: (2006/C 287/08) N 447/2006 – Latvija. Reģioni, kuri ir tiesīgi pretendēt uz atbalstu ir visa
Latvijas teritorija, atbalsta apmērs 50%: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:287:0026:0026:LV:PDF
2
3
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Kritērijs
Uzņēmuma iegādes gadījumā segtas ir tikai izmaksas aktīvu pirkšanai no trešām personām ar nosacījumu, ka darījums
ir veikts saskaņā ar tirgus nosacījumiem. Ja kopā ar iegādi veic citu ieguldījumu, ar to saistītās izmaksas pieskaita
pirkuma izmaksām.
Aktīvu nomas izmaksas, izņemot zemi un ēkas, var segt tikai tad, ja tā ir finanšu izpirkumnoma un tās līgumā ir noteikts
pienākums pēc nomas termiņa beigām aktīvus izpirkt. Nomājot zemi un ēkas, lielu uzņēmumu gadījumā nomas darbības laikam
ir jābūt vismaz pieciem gadiem pēc tam, kad noslēdzies ieguldījumu projekts, bet MVU gadījumā – trīs gadiem.
Iegādājamiem aktīviem ir jābūt jauniem, izņemot MVU aktīvus un aktīvus, kas iegūti, pārņemot uzņēmumu. Pārņemšanas
gadījumā ir jāatskaita to aktīvu vērtība, par kuru iegādi pirms pirkuma veikšanas jau ir ticis saņemts atbalsts. Attiecībā uz MVU
var pilnībā segt arī ieguldījumu izmaksas nemateriālos aktīvos. Attiecībā uz lieliem uzņēmumiem minētās izmaksas ir
attiecināmas tikai līdz 50 % no projekta kopējām attiecināmām ieguldījuma izmaksām.
f. Ja atbalstu aprēķina, pamatojoties uz algu izmaksām, no jauna radītās darba vietas ir tieši saistītas ar ieguldījumu
projektu.
Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, atbalsta maksimālo intensitāti ieguldījumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā
var būt noteikts šādi:
a) 50 % no attiecināmiem ieguldījumiem reģionos, kas minēti Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā, un 40 % no
attiecināmiem ieguldījumiem citos reģionos, kam ir tiesības uz reģionālo atbalstu, kā noteikts reģionālā atbalsta
kartē, kas attiecīgajām dalībvalstīm apstiprināta laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, ja atbalsta saņēmējs ir
MVU;
b) 25 % no attiecināmiem ieguldījumiem reģionos, kas minēti Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktā, un 20 % no
attiecināmiem ieguldījumiem citos reģionos, kam ir tiesības uz reģionālo atbalstu, kā noteikts reģionālā atbalsta
kartē, kas attiecīgajām dalībvalstīm apstiprināta laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam, ja atbalsta saņēmējam ir
mazāk nekā 750 darbinieku un/vai apgrozījums, ko aprēķina saskaņā ar šīs regulas I pielikumu, ir mazāks nekā 200
miljoni euro.
Lai novērstu lielu ieguldījumu mākslīgu sadalīšanu apakšprojektos, lielu ieguldījumu projektu uzskata par vienu ieguldījumu
projektu, ja trīs gadu laikā ieguldījums ir veikts vienā un tai pašā uzņēmumā vai uzņēmumos un tos veido pamatlīdzekļi, kas
ir ekonomiski nedalāms kopums.
e.
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Jā

Nē

N/A

Komentārs

II Atbalsts jaunizveidotiem maziem uzņēmumiem (Regulas 14.pants)
Kritērijs
Vai tiek izpildīti minētie nosacījumi, ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts atbalsts jaunizveidotiem maziem
uzņēmumiem :
1. Atbalsta shēmas ieguldījumiem jaunizveidotos mazos uzņēmumos ir saderīgas ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3.
punkta nozīmē, un uz tām attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti
šī panta 2., 3. un 4. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta saņēmējs ir mazs uzņēmums.
3. Atbalsta summa nepārsniedz:
a) 2 miljonus euro maziem uzņēmumiem, kuru uzņēmējdarbības vieta ir reģionos, uz kuriem attiecas 87. panta 3.
punkta a) apakšpunktā paredzētā atkāpe, un
b) 1 miljonu euro maziem uzņēmumiem, kuru uzņēmējdarbības vieta ir reģionos, uz kuriem attiecas 87. panta 3.
punkta c) apakšpunktā paredzētā atkāpe.
Atbalsta summa, kas gada laikā piešķirta vienam uzņēmumam, nepārsniedz 33 % no a) un b) punktā minētās atbalsta summas.
4. Atbalsta intensitāte nepārsniedz:
a) reģionos, uz kuriem attiecas Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunkts, 35 % no attiecināmām izmaksām, kas
radušās pirmajos trīs gados kopš uzņēmuma izveides, un 25 % divos turpmākajos gados;
b) reģionos, uz kuriem attiecas Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts, 25 % no attiecināmām izmaksām, kas
radušās pirmajos trīs gados kopš uzņēmuma izveides, un 15 % divos turpmākajos gados.
Minēto intensitāti var palielināt par 5 procentu punktiem reģionos, uz kuriem attiecas Līguma 87. panta 3. punkta a)
apakšpunkts un kuru iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 60 % no ES-25 vidējā rādītāja, reģionos,
kuros iedzīvotāju blīvums ir mazāks par 12,5 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, un mazās salās, kurās iedzīvotāju skaits ir
mazāks par 5000, kā arī citās tāda paša apjoma kopienās, kas ir līdzīgi izolētas.
5. Attiecināmās izmaksas ir juridisko pakalpojumu, konsultāciju pakalpojumu un administratīvās izmaksas, kas tieši
saistītās ar uzņēmuma izveidi, kā arī šādas izmaksas, ja tās faktiski radušās pirmajos piecos gados pēc uzņēmuma izveides:
a) procenti par ārēju finansējumu un pašu kapitāla dividendes, kas aprēķinātas, nepārsniedzot atsauces likmi;
b) ražošanas iekārtu/aprīkojuma nomas maksājumi;
c) enerģijas, ūdens, apkures izmaksas, nodokļi (izņemot PVN un uzņēmumu ienākuma nodokli) un administratīvie
maksājumi;
d) amortizācija, ražošanas iekārtu/aprīkojuma nomas maksājumi, kā arī algu izmaksas, ieskaitot obligātās sociālās
apdrošināšanas iemaksas, ja par attiecīgajiem ieguldījumiem vai darba vietu izveides un darbā pieņemšanas
pasākumiem nav saņemts cita veida atbalsts.
6. Mazie uzņēmumi, kurus kontrolē tādu uzņēmumu akcionāri, kuri savu darbību beiguši pēdējos 12 mēnešos, nesaņem
atbalstu saskaņā ar šo pantu, ja attiecīgie uzņēmumi darbojas tajā pašā konkrētajā tirgū vai blakus tirgos.

Jā

Nē

III MVU ieguldījumu atbalsts un atbalsts nodarbinātībai (Regulas 15.pants)
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N/A

Komentārs

Kritērijs
Vai tiek izpildīti minētie nosacījumi, ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts mazo un vidējo uzņēmumu ieguldījumu
atbalsts un atbalsts nodarbinātībai:
1. MVU ieguldījumu atbalsts un atbalsts nodarbinātībai ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un
uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2., 3. un 4.
punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz:
a) 20 % no attiecināmām izmaksām mazajiem uzņēmumiem;
b) 10 % no attiecināmām izmaksām vidējiem uzņēmumiem.
3. Attiecināmās izmaksas ir šādas izmaksas:
a) ieguldījumu materiālos un nemateriālos aktīvos izmaksas, vai
b) paredzamās algu izmaksas, ko aprēķina par diviem gadiem attiecībā uz darba vietām, kas izveidotas tieši
ieguldījumu projekta rezultātā.
4. Ja ieguldījums attiecas uz lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, atbalsta intensitāte nepārsniedz:
a) 75 % no attiecināmiem ieguldījumiem attālākajos reģionos;
b) 65 % no attiecināmiem ieguldījumiem nelielajās Egejas jūras salās Padomes Regulas (EK) Nr. 1405/2006;
c) 50 % no attiecināmiem ieguldījumiem reģionos, kas atbilst Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta kritērijiem;
d) 40 % no attiecināmiem ieguldījumiem citos reģionos.

Jā

Nē

N/A

Komentārs

Kritērijs
Jā
Vai tiek izpildīti minētie nosacījumi, ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts atbalsts jaunizveidotiem maziem
uzņēmumiem, kuru dibinātājas ir sievietes:
1. Atbalsta shēmas par labu jaunizveidotiem maziem uzņēmumiem, kuru dibinātājas ir sievietes, ir saderīgas ar kopējo
tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz tām attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta
3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. līdz 5. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta saņēmēji ir jaunizveidoti mazi uzņēmumi, kuru dibinātājas ir sievietes.
3. Atbalsta summa ne pārsniedz 1 miljonu euro vienam uzņēmumam.
Atbalsta summa, kas gada laikā piešķirta vienam uzņēmumam, nepārsniedz 33 % no šā punkta pirmajā daļā minētās atbalsta
summas.
4. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 15 % no attiecināmām izmaksām, kas radušās pirmajos piecos gados kopš uzņēmuma
izveides.
5. Attiecināmās izmaksas ir juridisko pakalpojumu, konsultāciju pakalpojumu un administratīvās izmaksas, kas tieši
saistītās ar uzņēmuma izveidi, kā arī šādas izmaksas, ja tās faktiski radušās pirmajos piecos gados kopš uzņēmuma izveides:
a) procenti par ārēju finansējumu un pašu kapitāla dividendes, kas aprēķinātas, nepārsniedzot atsauces likmi;
b) ražošanas iekārtu/aprīkojuma nomas maksājumi;
c) enerģijas, ūdens, apkures izmaksas, nodokļi (izņemot PVN un uzņēmumu ienākuma nodokli) un administratīvie
maksājumi;

Nē

N/A

Komentārs

IV Atbalsts sieviešu uzņēmējdarbībai (Regulas 16.pants)
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Kritērijs
d) amortizācija, ražošanas iekārtu/aprīkojuma nomas maksājumi, kā arī algu izmaksas, ieskaitot obligātās sociālās
apdrošināšanas iemaksas, ja par attiecīgajiem ieguldījumiem vai darba vietu izveides un darbā pieņemšanas
pasākumiem nav saņemts cita veida atbalsts;
e) bērnu aprūpes un vecāku aprūpes izmaksas, tostarp attiecīgos gadījumos izmaksas, kas saistītas ar bērna kopšanas
atvaļinājumu.
6. Mazie uzņēmumi, kurus kontrolē tādu uzņēmumu akcionāri, kuri savu darbību beiguši pēdējos 12 mēnešos,
nesaņem atbalstu saskaņā ar šo pantu, ja attiecīgie uzņēmumi darbojas tajā pašā konkrētajā tirgū vai blakus tirgos.

Jā

Nē

N/A

Komentārs

V Atbalsts vides aizsardzībai
Piemērotas šādas definīcijas (Regulas 800/2008 17.pants) :
1) "vides aizsardzība" ir jebkura darbība, kuras mērķis ir labot vai novērst saņēmēja darbības radītu kaitējumu fiziskajai videi vai dabas resursiem vai veicināt šo resursu efektīvu
izmantošanu, mazināt šāda kaitējuma risku vai efektīvāk izmantot dabas resursus, tostarp izmantojot energotaupības pasākumus un atjaunojamos enerģijas avotus;
2) "energotaupības pasākumi" ir darbības, kas ļauj uzņēmumiem ievērojami samazināt ražošanas ciklā izmantojamo enerģiju;
3) "Kopienas standarts" ir
a) obligāts Kopienas standarts, kas nosaka līmeņus, kādi vides aizsardzībā jāsasniedz atsevišķiem uzņēmumiem, vai
b) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā Nr. 2008/1/EK noteiktais pienākums izmantot labākās pieejamās metodes, kā tas noteikts jaunākajā informācijā, ko Komisija
ir publicējusi saskaņā ar minētās direktīvas 17. panta 2. punktu;
4) "atjaunojamie enerģijas avoti" ir šādi atjaunojami nefosili enerģijas avoti: vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, plūdmaiņu enerģija, hidroenerģijas iekārtas, biomasas enerģija,
atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes un biogāzes;
5) "biodegvielas" ir šķidrā vai gāzveida degviela, ko izmanto transporta nozarē un iegūst no biomasas;
6) "ilgtspējīga biodegviela" ir biodegviela, kas atbilst ilgtspējības kritērijiem, kuri noteikti 15. pantā priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo
enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu; tiklīdz Eiropas Parlaments un Padome būs pieņēmuši šo direktīvu un tā tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,
piemēros direktīvā minētos ilgtspējības kritērijus;
7) "enerģijas ražošana no atjaunojamiem enerģijas avotiem" ir enerģijas ražošana ar iekārtām, kurās izmanto tikai atjaunojamus enerģijas avotus, kā arī to daļu enerģijas
siltumietilpības izteiksmē, kas ražota no atjaunojamiem enerģijas avotiem kombinētās iekārtās, kurās izmanto arī parastos enerģijas avotus; tā ietver atjaunojamo elektrību, ar ko
piepilda enerģijas nesējus, bet neietver elektrību, kas rodas enerģijas nesēju pielietojuma rezultātā;
8) "koģenerācija" ir siltumenerģijas un elektroenerģijas un/vai mehāniskās enerģijas vienlaicīga ražošana vienā procesā;
9) "augstas efektivitātes koģenerācija" ir koģenerācija, kas atbilst kritērijiem, kas minēti III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/8/EK, un saskaņotajām
efektivitātes atskaites vērtībām, kas noteiktas ar Komisijas Lēmumu 2007/74/EK;
10) "dabas resursu nodoklis" ir nodoklis, kura apliekamajai bāzei piemīt izteikti negatīva ietekme uz vidi vai kura mērķis ir noteiktu darbību, preču vai pakalpojumu aplikšana ar
nodokli tā, lai vides aizsardzības izmaksas varētu iekļaut to cenā, un/vai tādā veidā, lai ražotājus un patērētājus rosinātu uz rīcību, kas labvēlīgāk ietekmē vidi;
11) "Kopienas minimālais nodokļu līmenis" ir Kopienas tiesību aktos noteiktais minimālais nodokļu līmenis; energoproduktiem un elektroenerģijai Kopienas minimālais nodokļu
līmenis ir Direktīvas 2003/96/EK, I pielikumā noteiktais minimālais nodokļu līmenis;
12) "materiālie aktīvi" ir ieguldījumi zemesgabalos, kas noteikti nepieciešami, lai atbilstu vides mērķiem, ieguldījumi ēkās, iekārtās un aprīkojumā, kuru mērķis ir samazināt vai
likvidēt piesārņojumu un traucējumus, un ieguldījumi ražošanas metožu pielāgošanā, lai aizsargātu vidi.
Vai tiek izpildīti minētie nosacījumi, ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts atbalsts vides aizsardzības pasākumiem (skat. atbilstošu apakšsadaļu):
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A Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par Kopienas standartiem vai
kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav (Regulas 18.pants).
Saskaņā ar šo apakšsadaļu (Regulas 18.panta 9.daļa) nepiešķir atbrīvojumu ieguldījumu atbalstam, kas paredzēts citu uzņēmumu atkritumu apsaimniekošanai.
Kritērijs
Jā Nē N/A
1. Ieguldījumu atbalsts, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par Kopienas
standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta
3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti
šī panta 2. līdz 7. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalstītie ieguldījumi atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
a) ieguldījumi ļauj saņēmējam tā darbības rezultātā paaugstināt vides aizsardzības līmeni, nosakot augstākus
standartus par Kopienā piemērojamiem standartiem, neatkarīgi no tā, vai pastāv obligāti valsts standarti, kas ir
stingrāki nekā Kopienas standarti;
b) ieguldījumi ļauj saņēmējam tā darbības rezultātā paaugstināt vides aizsardzības līmeni, ja nav noteikti
Kopienas standarti.
3. Atbalsts nav piešķirts, ja uzlabojumu mērķis ir panākt uzņēmumu atbilstību Kopienas standartiem, kas ir pieņemti, bet
vēl nav stājušies spēkā.
4. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 35 % no attiecināmām izmaksām.
Tomēr atbalsta intensitāti par paaugstināt par 20 procentu punktiem atbalstam, ko piešķir maziem uzņēmumiem, un par 10
procentu punktiem – atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem.
5. Attiecināmās izmaksas ir papildu ieguldījumu izmaksas, kas ir vajadzīgas, lai panāktu augstāku vides aizsardzības
līmeni par Kopienas standartos noteikto, neņemot vērā saimnieciskos ieguvumus un darbības izmaksas.
Iepriekšēja jautājuma nolūkam izmaksas ieguldījumiem, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību, nosaka, pamatojoties uz
hipotētisku situāciju:
a) ja kopējās ieguldījumu izmaksās var viegli noteikt ar ieguldījumiem vides aizsardzībā saistītās izmaksas, šīs tieši ar vides
aizsardzību saistītās izmaksas veido attiecināmās izmaksas;
b) pārējos gadījumos papildu ieguldījumu izmaksas nosaka, veicot salīdzinājumu ar ieguldījumiem hipotētiskā situācijā, kurā
valsts atbalsta nebūtu; pareiza hipotētiska situācija ir tehniski salīdzināma ieguldījuma izmaksas, kurš nodrošina zemāku
vides aizsardzības līmeni (kas atbilst obligātajiem Kopienas standartiem, ja tādi ir) un kuru īstenotu bez atbalsta ("atsauces
ieguldījums"); tehniski salīdzināms ieguldījums ir ieguldījums ar tādu pašu ražošanas jaudu un visām citām tehniskajām
īpašībām (izņemot tās, kas ir tieši saistītas ar papildu ieguldījumiem vides aizsardzībā); turklāt šādam atsauces
ieguldījumam no uzņēmējdarbības viedokļa jābūt drošai alternatīvai novērtējamajam ieguldījumam.
6.

Attiecināmie ieguldījumi ir ieguldījumi materiālos aktīvos un/vai nemateriālos aktīvos.

7. Gadījumos, kad ieguldījumus veic nolūkā panākt augstāku vides aizsardzības līmeni nekā noteikts Kopienas standartos,
irizvēlēta šāda hipotētiskā situācija:
a) ja uzņēmums pielāgojas valsts standartiem, kas pieņemti, nepastāvot Kopienas standartiem, tad attiecināmās izmaksas
sastāv no papildu ieguldījumu izmaksām, kas vajadzīgas, lai sasniegtu tādu vides aizsardzības līmeni, kādu prasa šie valsts
standarti;
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Kritērijs
b) ja uzņēmums pielāgojas valsts standartiem, kas ir augstāki nekā Kopienas standarti vai kuru darbības joma nav iekļauta
attiecīgos Kopienas standartos, tad attiecināmās izmaksas sastāv no papildu ieguldījumu izmaksām, kas vajadzīgas, lai
sasniegtu tādu vides aizsardzības līmeni, kas ir augstāks par līmeni, ko prasa Kopienas standarti. Tādu ieguldījumu
izmaksas, kas vajadzīgi, lai sasniegtu aizsardzības līmeni, ko pieprasa Kopienas standarti, nav attiecināmās izmaksas;
c) ja standarti nepastāv, tad attiecināmās izmaksas sastāv no to ieguldījumu izmaksām, kas vajadzīgi, lai sasniegtu augstāku
vides aizsardzības līmeni nekā tas, ko attiecīgais uzņēmums vai uzņēmumi sasniegtu, nepastāvot nekādam atbalstam vides
jomā.

Jā

Nē

N/A

Komentārs

B Atbalsts tādu jaunu transportlīdzekļu iegādei, kas atbilst augstākiem standartiem nekā Kopienā piemērojamie standarti vai kuru izmantošana
paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja nav noteikti Kopienas standarti (Regulas 19.pants)
Kritērijs
Jā
1. Ieguldījumu atbalsts jaunu transportlīdzekļu iegādei, kas uzņēmumiem, kuri darbojas transporta nozarē, dod iespēju
noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par Kopienas standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas
standartu nav, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par
paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2., 3. un 4. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalstītie ieguldījumi atbilst 18. panta 2. punktā minētajam nosacījumam.
3. Atbalstu jaunu transportlīdzekļu iegādei autotransporta, dzelzceļa, iekšzemes ūdensceļu un jūras transporta nozarē, kas
atbilst pieņemtajiem Kopienas standartiem, atbrīvo, ja iegāde ir notikusi pirms šo standartu stāšanās spēkā un ja jaunie Kopienas
standarti, kad tie būs obligāti, attiecībā uz jau iegādātajiem transportlīdzekļiem netiek piemēroti ar atpakaļejošu spēku.
4. Atbalstu esošo transportlīdzekļu modificēšanas darbībām ar vides aizsardzības mērķi atbrīvo, ja esošie transportlīdzekļi
ir uzlaboti atbilstīgi vides aizsardzības standartiem, kas vēl nebija spēkā brīdī, kad tika uzsākta šo transportlīdzekļu ekspluatācija,
vai ja uz transportlīdzekļiem neattiecas nekādi vides aizsardzības standarti.

Nē

N/A

Komentārs

Nē

N/A

Komentārs

5. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 35 % no attiecināmām izmaksām.
Tomēr atbalsta intensitāti par paaugstināt par 20 procentu punktiem atbalstam, ko piešķir maziem uzņēmumiem, un par 10
procentu punktiem – atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem.
6. Attiecināmās izmaksas ir papildu ieguldījumu izmaksas, kas ir vajadzīgas, lai panāktu augstāku vides aizsardzības
līmeni par Kopienas standartos noteikto.
Attiecināmās izmaksas aprēķina, kā noteikts Regulas 18. panta 6. un 7. punktā, neņemot vērā saimnieciskos ieguvumus un
darbības izmaksas.

C Atbalsts MVU, lai uzsāktu savlaicīgu pielāgošanos turpmākajiem Kopienas standartiem (Regulas 20.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts, kas ļauj panākt atbilstību jauniem Kopienas standartiem, kas paaugstina vides aizsardzības līmeni un vēl nav
stājušies spēkā, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par
paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2., 3. un 4. punktā minētie nosacījumi.
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Jā

Kritērijs
2. Komisijas standarti ir pieņemti, un ieguldījums ir īstenots un pabeigs vismaz vienu gadu pirms attiecīgā standarta spēkā
stāšanās datuma.
3. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 15 % no attiecināmām izmaksām maziem uzņēmumiem un 10 % no attiecināmām
izmaksām vidējiem uzņēmumiem, ja ieguldījuma īstenošana un pabeigšana notiek vairāk kā trīs gadus pirms standarta spēkā
stāšanās datuma, un 10 % maziem uzņēmumiem, ja ieguldījuma īstenošana un pabeigšana notiek laikā no viena līdz trijiem
gadiem pirms standartaspēkā stāšanās datuma.
4. Attiecināmās izmaksas ir papildu ieguldījumu izmaksas, kas ir vajadzīgas, lai panāktu Kopienas standartos noteiktu
vides aizsardzības līmeni pretstatā vides aizsardzības līmenim, kas bija noteikts pirms šo standartu spēkā stāšanās.

Jā

Nē

N/A

Komentārs

N/A

Komentārs

D Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībā energotaupības pasākumiem (Regulas 21.pants)
Attiecināmās izmaksas aprēķina, kā noteikts 18. panta 6. un 7. punktā, neņemot vērā saimnieciskos ieguvumus un darbības izmaksas. (21.pants)
Kritērijs
Jā Nē
1. Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas ļauj uzņēmumiem panākt enerģijas ietaupījumu, ir saderīgs ar kopējo tirgu
Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības sniegt paziņojumu saskaņā ar Līguma 88. panta 3.
punktu, ja tas atbilst:
a) šī panta 2. un 3. punktā paredzētajiem nosacījumiem; vai
b) tā 4. un 5. punktā paredzētajiem nosacījumiem.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 60 % no attiecināmām izmaksām.
Tomēr atbalsta intensitāti par paaugstināt par 20 procentu punktiem atbalstam, ko piešķir maziem uzņēmumiem, un par 10
procentu punktiem – atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem.
3. Attiecināmās izmaksas ir papildu ieguldījumu izmaksas, kas ir vajadzīgas, lai sasniegtu augstāku energotaupības līmeni,
nekā noteikts Kopienas standartos.
Attiecināmās izmaksas aprēķina, kā noteikts Regulas 18. panta 6. un 7. punktā.
Attiecināmās izmaksas aprēķina, atskaitot jebkādus saimnieciskos ieguvumus un izmaksas, kas saistītas ar papildu ieguldījumiem
energotaupībai un kas radušās šo ieguldījumu dzīves cikla pirmajos trijos gados MVU, pirmajos četros gados lielos uzņēmumos,
kuri nav ES CO2 emisiju tirdzniecības sistēmas dalībnieki, un pirmajos piecos gados – lielos uzņēmumos, kuri ir ES CO2 emisiju
tirdzniecības sistēmas dalībnieki. Lieliem uzņēmumiem šo laikposmu var samazināt līdz šo ieguldījumu dzīves cikla pirmajiem
trīs gadiem, ja var pierādīt, ka ieguldījuma amortizācijas laiks nepārsniedz trīs gadus.
Attiecināmo izmaksu aprēķinus apstiprina neatkarīgs revidents.
4. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 20 % no attiecināmām izmaksām.
Tomēr atbalsta intensitāti par paaugstināt par 20 procentu punktiem atbalstam, ko piešķir maziem uzņēmumiem, un par 10
procentu punktiem – atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem.

E Vides aizsardzības atbalsts ieguldījumiem augstas efektivitātes koģenerācijā (Regulas 22.pants)
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Kritērijs
Jā
1. Vides aizsardzības atbalsts ieguldījumiem augstas efektivitātes koģenerācijā ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta
3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti
šī panta 2., 3. un 4. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 45 % no attiecināmām izmaksām.
Tomēr atbalsta intensitāti par paaugstināt par 20 procentu punktiem atbalstam, ko piešķir maziem uzņēmumiem, un par 10
procentu punktiem – atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem.
3. Attiecināmās izmaksas ir papildu ieguldījumu izmaksas, kas salīdzinājumā ar atsauces ieguldījumiem ir nepieciešamas
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas ierīkošanai. Attiecināmās izmaksas aprēķina, kā noteikts 18. panta 6. un 7. punktā,
neņemot vērā saimnieciskos ieguvumus un darbības izmaksas.
4. Jauna koģenerācijas iekārta kopumā nodrošina primārās enerģijas ietaupījumi salīdzinājumā ar atsevišķu ražošanu, kā
noteikts Direktīvā 2004/8/EK un Lēmumā 2007/74/EK. Esošas koģenerācijas iekārtas uzlabošana vai esošas elektroenerģijas
ieguves iekārtas pārvēršana koģenerācijas iekārtā nodrošina primārās enerģijas ietaupījumi salīdzinājumā ar sākotnējo situāciju.

Nē

N/A

Komentārs

F Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu (Regulas 23.pants)
Kritērijs
Jā
1. Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas paredzēts, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu, ir saderīgs
ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma
88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2., 3. un 4. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 45 % no attiecināmām izmaksām.
Tomēr atbalsta intensitāti var paaugstināt par 20 procentu punktiem atbalstam, ko piešķir maziem uzņēmumiem, un par 10
procentu punktiem – atbalstam, ko piešķir vidējiem uzņēmumiem.
3. Attiecināmās izmaksas ir saņēmēja papildu izmaksas salīdzinājumā ar parastu spēkstaciju vai apkures sistēmu ar tādu
pašu jaudu efektīvai enerģijas ražošanai.
Attiecināmās izmaksas aprēķina, kā noteikts 18. panta 6. un 7. punktā, neņemot vērā saimnieciskos ieguvumus un darbības
izmaksas.
4. Atbrīvojums attiecībā uz vides aizsardzības ieguldījumu atbalstu biodegvielu ražošanai attiecas tikai tiktāl, ciktāl
atbalstītos ieguldījumus izmanto vienīgi ilgtspējīgu biodegvielu ražošanai.

Nē

N/A

Komentārs

Nē

N/A

Komentārs

G Atbalsts vides pētījumiem (Regulas 24.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts pētījumiem, kas tieši saistīti ar ieguldījumiem, kas minēti 18. pantā, ieguldījumi enerģijas ietaupījumu
pasākumos saskaņā ar 21. pantā minētajiem nosacījumiem un ieguldījumi, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu
izmantošanu, saskaņā ar 23. pantā minētajiem nosacījumiem, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un
uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu ar nosacījumu, ka ir izpildīti šā
panta 2. un 3. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniegdz 50 % no attiecināmām izmaksām.
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Jā

Kritērijs
Tomēr atbalsta intensitāti var paaugstināt par 20 procentu punktiem pētījumiem, ko veic mazo uzņēmumu uzdevumā, un par
10 procentu punktiem – pētījumiem, ko veic vidējo uzņēmumu uzdevumā.
3. Attiecināmās izmaksas ir pētījumu izmaksas.

Jā

Nē

N/A

Komentārs

Kritērijs
Jā
1. Atbalsta shēmas vides aizsardzībai, ko veido dabas resursu nodokļa samazinājums un kas atbilst Direktīvas 2003/96/EK
nosacījumiem, ir saderīgas ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz tām attiecas atbrīvojums no prasības par
paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šā panta 2. un 3. punktā minētie nosacījumi.
2. Nodokļa samazinājuma izmantotāji maksā nodokli vismaz Kopienas minimālā nodokļa līmenī, kas noteikts ar Direktīvu
2003/96/EK.
3. Nodokļu samazinājumu piešķir maksimums uz laiku līdz desmit gadiem. Pēc šāda 10 gadu laikposma dalībvalstis
atkārtoti izvērtē atbalsta pasākumu piemērotību.

Nē

N/A

Komentārs

H Atbalsts dabas resursu nodokļu samazinājumu veidā (Regulas 25.pants)

VI Atbalsts konsultācijām MVU un to dalībai tirdzniecības izstādēs
Ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts atbalsts konsultācijām MVU un to dalībai tirdzniecības izstrādēs, jāpārliecinās, vai izpildīti minētie nosacījumi (skat. atbilstošu
apakšsadaļu):
A Atbalsts konsultācijām MVU (Regulas

26.pants)

Kritērijs
1. Atbalsts konsultācijām MVU ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas
atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šā panta 2. un 3. punktā minētie
nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % no attiecināmām izmaksām.
3. Attiecināmās izmaksas ir izmaksas par ārējo konsultantu sniegtajiem konsultāciju pakalpojumiem.
Attiecīgie pakalpojumi nav pastāvīga vai periodiska darbība, un tie nav saistīti ar uzņēmuma parastajām darbības
izmaksām, piemēram, kārtējiem nodokļu konsultantu pakalpojumiem, regulāriem juristu pakalpojumiem vai reklāmu.
B Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (Regulas

Jā

Nē

N/A

Komentārs

Jā

Nē

N/A

Komentārs

27.pants)

Kritērijs
1. Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to
attiecas atbrīvojums no pienākuma sniegt paziņojumu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu ar nosacījumu, ka ir izpildīti šā
panta 2. un 3. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % no attiecināmām izmaksām.
3. Attiecināmās izmaksas ir izmaksas par stenda nomu, izveidošanu un ekspluatāciju uzņēmuma pirmajai dalības reizei
attiecīgajā gadatirgū vai tirdzniecības izstādē.
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VII Atbalsts riska kapitāla veidā
Piemērotas šādas definīcijas (Regulas 28.pants):
1) "pašu kapitāls" ir līdzdalība uzņēmumā, ko apliecina ieguldītājiem piešķirtās akcijas;
2) "kvazikapitāls" ir finanšu instrumenti, kuru peļņa turētājam galvenokārt ir atkarīga no attiecīgā mērķa uzņēmuma peļņas vai zaudējumiem un kuriem saistību neizpildes
gadījumā nav nodrošinājuma;
3) "privāts pašu kapitāls" ir privāti – atšķirībā no valsts kapitāla – pašu kapitāla vai kvazikapitāla ieguldījumi uzņēmumos, kas nav akciju tirgus sarakstos; tostarp arī riska
kapitāls;
4) "sagatavošanas kapitāls" ir finansējums, ko sniedz, lai izpētītu, novērtētu un attīstītu sākotnēju koncepciju pirms uzņēmējdarbības sākuma stadijas;
5) "sākuma kapitāls" ir finansējums, ko uzņēmumi, kas vēl nav komerciāli pārdevuši savas preces vai pakalpojumus un vēl negūst peļņu, saņem ražojumu izstrādei un
tirdzniecības sākumposmam;
6) "attīstības kapitāls" ir finansējums, ko nodrošina tāda uzņēmuma izaugsmei un darbības paplašināšanai, kas spēj vai nespēj strādāt bez zaudējumiem jeb rentabli, ražošanas
jaudas paaugstināšanas nolūkiem, tirgus vai produktu attīstīšanai vai papildu apgrozāmā kapitāla nodrošināšanai;
7) "izejas stratēģija" ir stratēģija riska kapitāla fonda vai privātā pašu kapitāla fonda līdzdalības izbeigšanai saskaņā ar plānu maksimālas peļņas nodrošināšanai, kas ietver
visa uzņēmuma vienlaicīgu pārdošanu citam uzņēmumam; norakstīšanu, priekšrocību akciju/aizdevumu atmaksu, pārdošanu citam riska kapitālistam, pārdošanu finanšu
iestādei un pārdošanu publiskā piedāvājumā, tostarp sākotnējā publiskā piedāvājumā;
8) "mērķa uzņēmums" ir uzņēmums, kurā ieguldītājs vai ieguldījumu fonds paredzējis veikt ieguldījumu.
Ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts atbalsts riska kapitāla veidā, jāpārliecinās, vai izpildīti minētie nosacījumi (skat. atbilstošu apakšsadaļu) (29.pants):

Atbalsts riska kapitāla veidā (Regulas 29.pants)
Kritērijs
Jā
1. Riska kapitāla atbalsta shēmas MVU ir saderīgas ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas
atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. līdz 8. punktā paredzētie
nosacījumi.
2. Riska kapitāla pasākums ir dalība komerciāli pārvaldītā privāta kapitāla ieguldījumu fondā, kura mērķis ir gūt peļņu.
3. Ieguldījumu fonda izmaksājamās ieguldījuma daļas nepārsniedz 1,5 miljonus euro vienam mērķa uzņēmumam
divpadsmit mēnešos.
4. MVU, kas atrodas atbalstāmos reģionos, kā arī maziem uzņēmumiem, kas atrodas neatbalstāmos reģionos, riska kapitāla
pasākumu izmanto tikai sagatavošanas kapitāla, sākuma kapitāla un/vai attīstības kapitāla nodrošināšanai. Vidējiem
uzņēmumiem, kas atrodas neatbalstāmos reģionos, riska kapitāla pasākumu izmanto tikai sagatavošanas kapitāla un/vai sākuma
kapitāla nodrošināšanai, bet to nepiemēro attīstības kapitālam.
5. Ieguldījumu fonds nodrošina, ka vismaz 70 % no kopējā budžeta, kas ieguldīts mērķa MVU, ir pašu kapitāls vai tam
pielīdzināmi ieguldījumi.
6. Vismaz 50 % no ieguldījumu fondu finansējuma nodrošina privātie ieguldītāji. Ja ieguldījumu fondu darbība ir vērsta
tikai uz MVU atbalstāmos apgabalos, vismaz 30 % no ieguldījumu fondu finansējuma nodrošina privātie ieguldītāji.
7. Lai nodrošinātu, ka riska kapitāla pasākums ir vērsts uz peļņas gūšanu, ir izpildīti šādi nosacījumi:
a) pastāv uzņēmējdarbības plāns katram ieguldījumam, kas ietver sīkas ziņas par produktiem, pārdošanas un rentabilitātes
attīstību un ar kuru nosaka projekta iepriekšēju dzīvotspēju; un
b) katram ieguldījumam ir skaidra un reāli īstenojama izejas stratēģija.
8. Lai nodrošinātu, lai ieguldījumu fondu pārvalda komerciāli, ir izpildīti šādi nosacījumi:
a) pastāv vienošanās starp profesionālu fonda pārvaldītāju vai pārvaldītāju uzņēmējsabiedrību un fonda dalībniekiem,
nodrošinot, ka pārvaldītāja atalgojums ir saistīts ar fonda mērķu un ierosinātā ieguldījumu grafika izpildi; un
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Nē

N/A

Komentārs

Kritērijs
b) lēmumu pieņemšanā piedalās privātu ieguldītāju pārstāvji, piemēram, ar ieguldītāju vai padomdevējas komitejas
starpniecību; un
c) fondu pārvaldē tiek piemērota labākā prakse un veikta reglamentējoša pārraudzība.

27

Jā

Nē

N/A

Komentārs

VIII Atbalsts pētniecībai, attīstībai un inovācijai
Piemērotas šādas definīcijas (Regulas 30.pants) :
1) "pētniecības organizācija" ir tāda struktūra, piemēram, universitāte vai zinātniskais institūts, kuras galvenais uzdevums neatkarīgi no tās juridiskā statusa (vai tas ir publisko vai
privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida ir veikt fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi un izplatīt to rezultātus mācību, publikāciju
vai tehnoloģiju nodošanas veidā; visa peļņa tiek reinvestēta šajā darbībā, tās rezultātu izplatīšanā vai mācībās; uzņēmumiem, kas var ietekmēt šādu organizāciju, piemēram,
būdami tās akcionāri vai dalībnieki, nav piekļuves priekšrocību attiecībā uz šādas organizācijas pētījumu kapacitāti vai tās radītajiem pētniecības rezultātiem;
2) "fundamentālie pētījumi" ir eksperimentālais vai teorētiskais darbs, ko sākotnēji veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par lietām un parādībām, neparedzot nekādu praktisko
pielietojumu vai izmantošanu;
3) "rūpnieciskie pētījumi" ir plānveida pētījumi vai nozīmīgs izpētes darbs ar mērķi iegūt jaunas zināšanas un prasmes jaunas produkcijas, procesu vai pakalpojumu izstrādei vai
jau esošās produkcijas, procesu un pakalpojumu uzlabošanai. Šeit ietilpst komplektējošo daļu radīšana kompleksām sistēmām, kas vajadzīgas rūpnieciskajiem pētījumiem, jo
īpaši vispārējo tehnoloģiju apstiprināšanai, izņemot prototipus;
4) "eksperimentālā izstrāde" ir esošo zinātnisko atziņu, tehnoloģisko zināšanu, uzņēmējdarbības un citu attiecīgu zināšanu un prasmju apgūšana, kombinēšana, modelēšana un
izmantošana jaunu, izmainītu vai uzlabotu produktu, procesu vai pakalpojumu projektēšanai. Šie pasākumi var ietvert, piemēram, citas darbības, kuru mērķis ir jaunu produktu,
procesu vai pakalpojumu jēdzieniskā noteikšana, plānošana un dokumentācija. Šajās darbībās var ietilpt projektu, rasējumu, plānu un citu dokumentu izstrādāšana, ja vien tie
nav paredzēti komerciālām vajadzībām;
Šeit ietilpst arī komerciāli izmantojamu prototipu un eksperimentālu projektu izstrāde, ja prototipam ir jābūt gala komercproduktam un ja tā ražošana tikai demonstrēšanas un
apstiprināšanas nolūkā izmaksā pārāk dārgi. Gadījumā, ja demonstrāciju vai eksperimentālos projektus vēlāk izmanto komerciāli, visi ienākumi no šādas izmantošanas ir jāatskaita
no attiecināmām izmaksām.
Produktu, procesu un pakalpojumu eksperimentālā ražošana un testēšana arī ir attiecināma, ja to nevar izmantot vai pārveidot tā, lai to varētu pielietot rūpniecībā vai izmantot
komerciāli.
Eksperimentālā izstrāde neietver ierastās vai regulāras izmaiņas, kas skar produktus, ražošanas līnijas, ražošanas procesus, esošos pakalpojumus un citas darba operācijas, pat ja
šādas izmaiņas ir pielīdzināmas uzlabojumiem;
5) "augsti kvalificēts personāls" ir pētnieki, inženieri, projektētāji un tirdzniecības vadītāji, kuriem ir augstākā izglītība un vismaz 5 gadu profesionālā pieredze attiecīgajā jomā;
mācības doktorantūrā var uzskatīt par attiecīgo profesionālo pieredzi;
6) "deleģēšana" nozīmē to, ka atbalsta saņēmējs personālu nodarbina uz laiku, pēc kura personālam ir tiesības atgriezties pie sava iepriekšējā darba devēja.
Ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts atbalsts pētniecībai, attīstībai un inovācijai, jāpārliecinās, vai izpildīti minētie nosacījumi (skat. atbilstošu apakšsadaļu):

A Atbalsts pētniecības un attīstības projektiem (Regulas 31.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts pētniecības un attīstības projektiem ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to
attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. līdz 5. punktā
minētie nosacījumi.
2. Pētniecības un attīstības projekta atbalstāmā daļa pilnībā pieder pie vienas vai vairākām šādām pētniecības
kategorijām:
a) fundamentālie pētījumi;
b) rūpnieciskie pētījumi;
c) eksperimentālā izstrāde.
Ja projekts paredz dažādus uzdevumus, katru uzdevumu klasificē kā piederošu vienai no pirmajā punktā uzskaitītajām
kategorijām vai kā nepiederošu nevienai no tām.
3. Atbalsta intensitāte nepārsniedz:
a) 100 % no attiecināmām izmaksām fundamentālo pētījumu gadījumā;
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Jā

Nē

N/A

Komentārs

Kritērijs
b) 50 % no attiecināmām izmaksām rūpniecisko pētījumu gadījumā;
c) 25 % no attiecināmām izmaksām eksperimentālās izstrādes gadījumā.
Atbalsta intensitāte jānosaka katram atbalsta saņēmējam, ieskaitot sadarbības projektā, kā paredzēts 4. punkta b)
apakšpunkta i) daļā.
Ja atbalstu pētniecībai un attīstībai īsteno kā pētniecības organizāciju un uzņēmumu sadarbību, tā atbalsta, kas saņemts no
valdības, tai sniedzot tiešu atbalstu konkrētam projektam, un pētniecības organizāciju ieguldījuma, ko var pielīdzināt atbalstam
attiecīgajā projektā, kopsumma nedrīkst pārsniegt piemērojamo atbalsta intensitāti katram uzņēmumam, kas saņem atbalstu.
Atbalsta intensitāti, kas 3. punktā ir noteikta rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajai izstrādei, var palielināt šādi:
a) ja atbalstu piešķir MVU, atbalsta intensitāti var paaugstināt par 10 procentu punktiem vidējiem uzņēmumiem
un par 20 procentu punktiem maziem uzņēmumiem, kā arī
b) var pievienot piemaksu 15 procentu punktu apmērā līdz maksimālai atbalsta intensitātei 80 % no
attiecināmām izmaksām, ja:
i.
projekts paredz efektīvu sadarbību vismaz divu savstarpēji neatkarīgu uzņēmumu starpā un ir izpildīti šādi
nosacījumi:
 neviens no uzņēmumiem nesedz vairāk kā 70 % no sadarbības projekta attiecināmām izmaksām;
 projekts paredz sadarbību vismaz ar vienu MVU vai to īsteno vismaz divās dažādās dalībvalstīs, vai
ii.
projekts paredz efektīvu sadarbību starp uzņēmumu un pētniecības organizāciju, un ir izpildīti šādi
nosacījumi:
 pētniecības organizācija sedz vismaz 10 % no projekta attiecināmām izmaksām; kā arī
 pētniecības organizācijai ir tiesības publicēt pētniecības projektu rezultātus, ciktāl tie izriet no šīs
organizācijas īstenotajiem pētījumiem; vai
iii.
rūpniecisko pētījumu gadījumā projekta rezultātus plaši izplata tehniskās un zinātniskās konferencēs vai
publicē zinātnes un tehnikas žurnālos vai brīvi pieejamās krātuvēs (datubāzēs, kur izejas dati ir pieejami
publiski), vai ar bezmaksas vai atvērtā pirmkoda programmatūras palīdzību.
Šā punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļas nolūkiem apakšuzņēmuma līgumus neuzskata par efektīvu sadarbību.
4.

5.

Attiecināmās izmaksas ir šādas izmaksas:
a) personāla izmaksas (pētnieki, tehniskais un cits palīgpersonāls, ciktāl tas nodarbināts pētniecības projektā);
b) instrumentu un iekārtu izmaksas, ciktāl un cik ilgi tās izmanto pētniecības projektā. Ja šīs aparatūras un iekārtu
mūžs ir garāks par zinātniskā projekta ilgumu, par attiecināmām izmaksām uzskata tikai amortizācijas izmaksas,
kas atbilst zinātniskā projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labas grāmatvedības praksi;
c) ēku un zemes izmaksas, ciktāl un cik ilgi tās izmanto pētniecības projektā. Attiecībā uz ēkām par attiecināmām
izmaksām uzskatāmas tikai tādas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pētniecības projekta laikam, tās aprēķinot
saskaņā ar labu grāmatvedības praksi; attiecībā uz zemi par attiecināmām ir uzskatāmas komerciālās nodošanas
izmaksas vai faktiski veikto kapitālieguldījumu izmaksas;
d) līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un patentu vai to licenču tirgus izmaksas, iegādājoties tos no citiem avotiem,
ja darījums ir veikts normālas konkurences apstākļos un nav bijušas slepenas norunas, kā arī konsultantu
pakalpojumu un tamlīdzīgu pakalpojumu izmaksas, kuri izmantoti tikai un vienīgi pētniecības darbībai;
e) papildu netiešās izmaksas, kas radušās tieši pētniecības projekta rezultātā;
f) citi darbības izmaksas, ieskaitot materiālu, piegāžu un līdzīgu produktu izmaksas, kas radušās tieši pētniecības
darbības rezultātā.
Visas attiecināmās izmaksas ir attiecinātas uz noteiktu pētniecības un attīstības kategoriju.
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Jā

Nē

N/A

Komentārs

B Atbalsts tehniskai priekšizpētei (Regulas 32.pants)
Kritērijs
Jā
1. Atbalsts rūpniecisko pētījumu vai eksperimentālās izstrādes tehniskai priekšizpētei ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma
87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir
izpildīti šī panta 2. un 3. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz:
a) MVU – 75 % no attiecināmām izmaksām izpētei, kas ir vajadzīga rūpniecisko pētījumu priekšdarbiem, un 50 %
no attiecināmām izmaksām – izpētei, kas ir vajadzīga eksperimentālās izstrādes priekšdarbiem;
b) lielajiem uzņēmumiem – 65 % no attiecināmām izmaksām izpētei, kas ir vajadzīga rūpniecisko pētījumu
priekšdarbiem, un 50 % no attiecināmām izmaksām – izpētei, kas ir vajadzīga eksperimentālās izstrādes
priekšdarbiem.
3. Attiecināmās izmaksas ir izpētes izmaksas.

Nē

N/A

Komentārs

Jā

Nē

N/A

Komentārs

Jā

Nē

N/A

Komentārs

C Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (Regulas 33.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts MVU izmaksām, kas ir saistītas ar patentu un citu rūpnieciskā īpašuma tiesību iegūšanu un apstiprināšanu, ir
saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar
Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. un 3. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte attiecībā uz pētniecības pasākumiem, kas sākotnēji bija tieši saistīti ar attiecīgajām rūpnieciskā
īpašuma tiesībām, nepārsniedz intensitāti pētniecības un attīstības projektu atbalstam, kas paredzēts 31. panta 3. un 4. punktā.
3. Attiecināmās izmaksas ir šādas izmaksas:
a) visas izmaksas pirms tiesību piešķiršanas pirmajā jurisdikcijā, ieskaitot tādas izmaksas, kas attiecas uz
pieteikumu sagatavošanu, reģistrāciju un izskatīšanu, kā arī tādas izmaksas, kas radušās, atjaunojot pieteikumu,
pirms tika piešķirtas tiesības;
b) tulkošanas izmaksas un citas izmaksas, kas radās, lai varētu saņemt tiesības vai to apstiprinājumu citā
jurisdikcijā;
c) tiesību spēkā esamības aizstāvēšanas izmaksas, kas rodas, oficiāli izskatot prasību tiesā un, iespējams, izskatot
lietu apelācijas kārtībā, pat ja šīs izmaksas rodas jau pēc tiesību piešķiršanas.

D Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (Regulas 34.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts pētniecībai un attīstībai attiecībā uz Līguma I pielikumā uzskaitītajiem produktiem ir saderīgs ar kopējo tirgu
Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3.
punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. līdz 7. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalstā ir ieinteresēti visi uzņēmēji konkrētā nozarē vai attiecīgā apakšnozarē.
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Kritērijs
3. Pirms uzsākt pētījumu, informācija par paredzēto pētījuma veikšanu un tā mērķi ir publicēta internetā. Ir norādīts
aptuvens datums, kad ir sagaidāmi rezultāti, to publicēšanas vieta internetā, kā arī piebilde, ka rezultāti būs pieejami bez
maksas.
Pētījumu rezultāti ir pieejami internetā vismaz 5 gadus. Tos publisko ne vēlāk kā tad, kad tās var tikt sniegtas jebkuras
organizācijas biedriem.
4. Atbalstu piešķir tieši pētniecības organizācijai, un tajā nav iesaistīts tiešais atbalsts, kas ir ar pētniecību nesaistīts
atbalsts uzņēmumam, kurš ražo vai apstrādā lauksaimniecības produktus, kā arī nedrīkst nodrošināt cenu atbalstu šādu produktu
ražotājiem.
5. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no attiecināmām izmaksām.
6. Attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas paredzētas 31. panta 5. punktā.
7. Atbalsts pētniecībai un attīstībai attiecībā uz Līguma I pielikumā uzskaitītajiem produktiem, kas neatbilst šī panta
nosacījumiem, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no
prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šīs regulas 30., 31. un 32. pantā minētie
nosacījumi.

Jā

Nē

N/A

Komentārs

Jā

Nē

N/A

Komentārs

Nē

N/A

Komentārs

E Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem (Regulas 35.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to
attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. līdz 5. punktā
minētie nosacījumi.
2. Saņēmējs ir mazais uzņēmums, kas atbalsta piešķiršanas brīdī darbojas ne ilgāk kā 6 gadus.
3. Saņēmēja izmaksas pētniecībai un attīstībai ir vismaz 15 % apmērā no tā kopējām darbības izmaksām vismaz vienā no
trīs gadiem pirms atbalsta piešķiršanas vai tāda jaunizveidota uzņēmuma gadījumā, par kuru nepastāv senāki finanšu dati,
revīzijā par tā pašreizējo fiskālo periodu, ko apliecinājis neatkarīgs revidents.
4. Atbalsta summa nepārsniedz 1 miljonu eiro.
Atbalsta summa tomēr nedrīkst pārsniegt 1,5 miljonus eiro reģionos, kas ir tiesīgi uz Līguma 87. panta 3. punkta a)
apakšpunktā paredzēto atkāpi, un 1,25 miljonus eiro reģionos, kas ir tiesīgi uz Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktā
paredzēto atkāpi.
5. Atbalsta saņēmējs saņem atbalstu tikai tikmēr, kamēr to var kvalificēt kā jaunu inovatīvu uzņēmumu.

F Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (Regulas 36.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem ir saderīgs ar kopējo tirgu
Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3.
punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. līdz 6. punktā paredzētie nosacījumi.
2. Saņēmējs ir MVU.
3. Atbalsta summa jebkurā trīs gadu posmā nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 200000 vienam saņēmējam.
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Jā

Kritērijs
4. Pakalpojumu sniedzējs ir nokārtojis valsts vai Eiropas sertifikāciju. Ja pakalpojumu sniedzējs nav nokārtojis valsts vai
Eiropas sertifikāciju, atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt 75 % no attiecināmām izmaksām;
5. Saņēmējs izmanto atbalstu, lai pakalpojumus pirktu par tirgus cenām (vai – ja pakalpojumu sniedzējs ir valsts
pētniecības organizācija, par tādām cenām, kas atspoguļo visas tās izmaksas, kā arī saprātīgu uzcenojumu).
6. Pie attiecināmām izmaksām pieder šādas izmaksas:
a) izmaksas attiecībā uz inovācijas konsultāciju pakalpojumiem: vadības konsultāciju pakalpojumi, tehnoloģiskā
palīdzība, tehnoloģiju nodošanas pakalpojumi, mācības, konsultācijas par intelektuālā īpašuma tiesību
aspektiem, kas saistīti ar iegādi, aizsardzību un tirdzniecību, un licences nolīgumiem, konsultācijas par
standartu izmantošanu;
b) izmaksas attiecībā uz inovācijas atbalsta pakalpojumiem: biroja telpas, datu bankas, tehniskās bibliotēkas,
tirgus pētījumi, laboratorijas izmantošana, kvalitātes marķēšana, testēšana un sertificēšana.

Jā

Nē

N/A

Komentārs

Jā

Nē

N/A

Komentārs

G Atbalsts augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai uz laiku (Regulas 37.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts tāda augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai uz laiku, ko pētniecības organizācija vai kāds lielais
uzņēmums deleģē MVU, ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no
Līguma 88. panta 3. punktā paredzētās prasības par paziņošanu, ja ir izpildīti nosacījumi, kas paredzēti šī panta 2. līdz 5.
punktā.
2. Deleģētais personāls neaizstāj citu personālu – tas uzņēmumā uz laiku tiek nodarbināts jaunizveidotā amatā, un tas ir
bijis nodarbināts vismaz divus gadus tajā pētniecības organizācijā vai lielajā uzņēmumā, kurš deleģē šo personālu.
Šim deleģētajam personālam jānodarbojas ar pētniecības un attīstības un inovācijas darbībām MVU ietvaros, kas saņem
atbalstu.
3. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % no attiecināmām izmaksām ne ilgāk kā 3 gadus vienam uzņēmumam un vienai
deleģētajai personai.
4. Attiecināmās izmaksas ir visas personāla izmaksas, lai aizņemtos un nodarbinātu augsti kvalificētu personālu, ieskaitot
izmaksas, ko rada darbā pieņemšanas aģentūras pakalpojumu izmantošana, un mobilitātes piemaksas maksāšana deleģētajam
personālam.
Šo pantu nepiemēro konsultāciju izmaksām, kā minēts Regulas 800/2008 26. pantā.

IX Atbalsts mācībām
Piemērotas šādas definīcijas (Regulas 38.pants):
1) "speciālās mācības" ir mācības, kuru mācību priekšmets ir tieši un galvenokārt izmantojams darbinieka pašreizējā vai nākamajā amatā uzņēmumā un kas sniedz
kvalifikāciju, kas citos uzņēmumos vai citās darba jomās nav plaši izmantojama vai ir izmantojama tikai ierobežoti;
2) "vispārējās mācības" ir mācības, kuru mācību priekšmets nav tieši vai galvenokārt izmantojams darbinieka pašreizējā vai nākamajā amatā uzņēmumā, bet sniedz
kvalifikāciju, kas ir plaši izmantojama citos uzņēmumos vai citās darba jomās. Mācības uzskata par "vispārējām", ja, piemēram:
a) tās organizē dažādi neatkarīgi uzņēmumi kopā vai ja dažādu uzņēmumu darbinieki var gūt labumu no mācībām;
b) tās ir atzinušas, atestējušas vai juridiski apstiprinājušas valsts iestādes vai struktūras vai citas struktūras vai iestādes, kurām dalībvalsts vai Kopiena ir piešķīrusi
vajadzīgās pilnvaras.
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Ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts atbalsts mācībām, jāpārliecinās, vai izpildīti minētie nosacījumi (skat. atbilstošu apakšsadaļu):

Atbalsts mācībām (Regulas 39.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts mācībām ir saderīgs ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no
prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šā panta 2., 3. un 4. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz:
a) 25 % no attiecināmām izmaksām speciālām mācībām, un
b) 60 % no attiecināmām izmaksām vispārējām mācībām.
Tomēr atbalsta intensitāti var paaugstināt ne vairāk kā līdz 80 % no attiecināmām izmaksām šādi:
a) par 10 procentu punktiem, ja mācības tiek sniegtas strādājošām personām ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā
situācijā esošiem darba ņēmējiem;
b) par 10 procentu punktiem, ja atbalstu piešķir vidējiem uzņēmumiem, un par 20 procentu punktiem, ja atbalstu
piešķir maziem uzņēmumiem.
Ja atbalstu piešķir jūras transporta nozarē, tas var sasniegt 100 % intensitāti no attiecināmām izmaksām neatkarīgi no tā, vai
mācību pasākums attiecas uz speciālajām vai vispārējām mācībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
a) apmācāmais nav aktīvs komandas loceklis, bet ir ārštata darbinieks uz kuģa; un
b) mācības notiek uz Kopienas reģistros ierakstītiem kuģiem.
3. Ja atbalsta projekts ietver speciālo un vispārējo mācību sastāvdaļas, ko atbalsta intensitātes aprēķināšanai nevar
nošķirt, un ja mācību atbalsta projekta speciālo vai vispārējo ievirzi nevar noteikt, tad piemēro atbalsta intensitāti, kas
piemērojama speciālajām mācībām.
4. Mācību projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:
a) mācību personāla izmaksas;
b) mācību personāla un apmācāmo ceļošanas izdevumi, ieskaitot uzturēšanos;
c) citi kārtējie izdevumi, kā izdevumi par materiāliem un piegādēm, kas ir tieši saistīti ar projektu;
d) instrumentu un iekārtas amortizācija tādā mērā, kādā tos izmanto vienīgi mācību projektam;
e) ar mācību projektu saistītās konsultāciju izmaksas;
f) apmācāmā personāla izmaksas un vispārējās netiešās izmaksas (administratīvās izmaksas, īre, papildu izmaksas),
kas nepārsniedz citu a) līdz e) apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummu. Apmācāmā personāla
izmaksas ņem vērā tikai par to laiku, kurā apmācāmie faktiski piedalās mācībās, pēc produktīvā darba stundu
atskaitīšanas.
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X Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā
Ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā, jāpārliecinās, vai izpildīti
minētie nosacījumi (skat. atbilstošu apakšsadaļu):

A Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas algām (Regulas 40.pants)
Kritērijs
Jā
1. Atbalsta shēmas nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas algām, ir saderīgas
ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz tām attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma
88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. līdz 5. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 % no attiecināmām izmaksām.
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Kritērijs
Jā
3. Attiecināmās izmaksas ir algu izmaksas par laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus pēc pieņemšanas darbā.
Tomēr, ja darba ņēmējs ir īpaši nelabvēlīgā situācijā esošs darba ņēmējs, attiecināmās izmaksas ir algu izmaksas par laiku,
kas nepārsniedz 24 mēnešus pēc pieņemšanas darbā.
4. Gadījumā, ja pieņemšana darbā nepalielina strādājošo skaitu attiecīgajā uzņēmumā salīdzinājumā ar strādājošo vidējo
skaitu iepriekšējā divpadsmit mēnešu periodā, darba vieta vai darba vietas ir atbrīvojušās sakarā ar aiziešanu no darba pēc brīvas
gribas, invaliditāti, pensionēšanos, iestājoties pensijas vecumam, darba laika samazinājumu pēc brīvas gribas vai likumīgu
atlaišanu no darba par amatpārkāpumu, nevis sakarā ar darba vietu skaita samazināšanu.
5. Izņemot gadījumu, kad no darba atlaiž par amatpārkāpumu, nelabvēlīgākā situācijā esošam darba ņēmējam ir tiesības uz
nepārtrauktu nodarbinātību minimālajā laika periodā, kāds noteikts ar attiecīgiem valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, kas
regulē nodarbinātības līgumus.
Ja nodarbinātības periods ir īsāks par 12 mēnešiem vai attiecīgos gadījumos par 24 mēnešiem, atbalstu proporcionāli
samazina.
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B Atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā, piešķirot subsīdijas algām (Regulas 41.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā, piešķirot subsīdijas algām, ir saderīgs ar kopējo tirgu
Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma 88. panta 3.
punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. līdz 5. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 75 % no attiecināmām izmaksām.
3. Attiecināmās izmaksas ir algu izmaksas par konkrēto laika periodu, kad ir nodarbināta persona ar invaliditāti.
4. Gadījumā, ja pieņemšana darbā nepalielina strādājošo skaitu attiecīgajā uzņēmumā salīdzinājumā ar strādājošo vidējo
skaitu iepriekšējā divpadsmit mēnešu periodā, darba vieta vai darba vietas ir atbrīvojušās sakarā ar aiziešanu no darba pēc
brīvas gribas, invaliditāti, pensionēšanos, iestājoties pensijas vecumam, darba laika samazinājumu pēc brīvas gribas vai
likumīgu atlaišanu no darba par amatpārkāpumu, nevis sakarā ar darba vietu skaita samazināšanu.
5. Izņemot gadījumu, kad no darba atlaiž par amatpārkāpumu, darba ņēmējam ir tiesības uz nepārtrauktu nodarbinātību
minimālajā laika periodā, kāds noteikts ar attiecīgiem valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, kas regulē nodarbinātības līgumus.
Ja nodarbinātības periods ir īsāks par 12 mēnešiem, atbalstu proporcionāli samazina.

Jā

C Atbalsts, ar ko kompensē papildu izmaksas strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai (Regulas 42.pants)
Kritērijs
1. Atbalsts, kas paredzēts, lai kompensētu papildu izmaksas saistībā ar personu ar invaliditāti nodarbināšanu, ir saderīgs
ar kopējo tirgu Līguma 87. panta 3. punkta nozīmē, un uz to attiecas atbrīvojums no prasības par paziņošanu saskaņā ar Līguma
88. panta 3. punktu, ja ir izpildīti šī panta 2. un 3. punktā minētie nosacījumi.
2. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no attiecināmām izmaksām.
3. Attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas nav algu izmaksas, uz kurām attiecas Regulas 41. pants, papildus tām
izmaksām, kas uzņēmumam rastos, ja tas nodarbinātu darbiniekus, kas nav personas ar invaliditāti, visā laika posmā, kad
attiecīgā persona tiek nodarbināta.
Pie attiecināmām izmaksām pieder šādas izmaksas:

34

Jā

Nē

Kritērijs
a) telpu pielāgošanas izmaksas;
b) izmaksas, kas saistītas ar tādu personu nodarbināšanu, kuru vienīgais uzdevums ir palīdzība strādājošām
personām ar invaliditāti;
c) izmaksas par personu ar invaliditāti lietoto iekārtu iegādi un pielāgošanu vai programmnodrošinājuma iegādi
un validēšanu, ietverot arī pielāgotas iekārtas un palīgtehnoloģiju iekārtas, kas saņēmējam rodas kā papildu
izmaksas tām, kas rastos, ja tas nenodarbinātu personas ar invaliditāti;
d) ja saņēmējs nodrošina aizsargātu nodarbinātību, būvniecības, aprīkošanas un paplašināšanas izmaksas
konkrētajā uzņēmumā, kā arī administrēšanas un transporta izmaksas, kas tieši izriet no personu ar invaliditāti
nodarbināšanas.
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4. De minimis atbalsta jautājumi
Vērtējot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1998/2006 (2006.gada 15.decembris) par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk –
Regula Nr. 1998/2006), obligāti jāņem vērā arī nosacījumi, kas iekļauti MK noteikumos, saskaņā ar kuriem atbalsts piešķirts (Regula Nr. 1998/2006 nosaka maksimāli atļautos nosacījumus
atbalsta piešķiršanai, bet MK noteikumos, kas regulē atbalsta piešķiršanu, var būt noteikti striktāki nosacījumi, tādējādi nav korekti projekta atbilstību vērtēt tikai attiecībā pret Regulu Nr.
1998/2006.)
Kritērijs
1. Vai pirms atbalsta piešķiršanas atbalsta saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu atbalsta saņemšanai kopā ar uzskaites
veidlapu par saņemto de minimis atbalstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtību, kā arī de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem?
2. Vai pirms atbalsta piešķiršanas ir pārbaudīta atbalsta saņēmēja iesniegtā uzskaites veidlapa un secināts, ka atbalsts
nepalielinās kopējo de minimis atbalsta summu virs noteiktās augšējās robežas? (EUR 200000 jebkurā trīs fiskālo gadu
laika posmā, EUR 100000 jebkurā trīs fiskālo gadu laika posmā uzņēmumiem, kuri darbojas autotransporta nozarē)? )
(Regulas Nr. 1998/2006 3. panta 1.un 2.punkts)
3. Vai atbalsts sniegts kādai no šīm nozarēm vai darbībām? (Regulas Nr. 1998/2006 1. panta 1.punkts)
a) atbalsts, ko piešķir uzņēmumiem, kuri darbojas zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs, uz ko attiecas Padomes Regula
(EK) Nr. 104/2000,
b) atbalsts, ko piešķir uzņēmumiem, kuri darbojas Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu primārajā
ražošanā,
c) atbalsts, ko piešķir uzņēmumiem, kuri darbojas Līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu pārstrādē un
tirdzniecībā, šādos gadījumos:
i.
ja atbalsta apjoms ir noteikts, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais uzņēmums iepircis no sākotnējiem
ražotājiem vai laidis tirgū, cenu un daudzumu,
ii.
ja atbalsts ir piešķirts, lai to daļēji vai pilnībā nodotu sākotnējiem ražotājiem,
d) atbalsts darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešām valstīm vai dalībvalstīm, proti, atbalstu, kas tieši saistīts ar
eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti
ar eksporta darbībām,
e) atbalsts, kas piešķirts, lai
f) atbalsts, ko piešķir ogļu nozares uzņēmumiem, kas definēti Regulā (EK) Nr. 1407/2002,
g) atbalsts kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu,
h) atbalsts, ko piešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.
4. Vai vienam uzņēmumam piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts (diskontētais kopējais bruto atbalsts
gadījumos, kad atbalsts izmaksāts vairākos maksājumos) jebkurā trīs fiskālo gadu laika posmā pārsniedz EUR 200000
(EUR 100000 vienam uzņēmumam, kurš darbojas autotransporta nozarē)? (Regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punkts)
5. Vai ir ievērota atbalsta kumulācija ar valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attaisnotajām izmaksām?
(Regulas Nr. 1998/2006 2.panta 5.punkts)
6. Vai kumulācijas rezultātā atbalsta intensitāte pārsniedz grupu atbrīvojuma regulā vai Komisijas lēmumā noteikto?
(Regulas Nr. 1998/2006 2. panta 5.punkts)
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5. Atbalsta attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, jautājumi

I.

Ja atbalsta pasākums īstenots saskaņā ar EK lēmumu (2005/842/EK) par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam
attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, atbalsts ir atbrīvots no paziņošanas (turpmāk – Lēmums 2005/842/EK), ja ir ievēroti zemāk minētie nosacījumi:
Kritērijs
Lēmums 2005/842/EK piemērots valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem, kas piešķirta uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi kā
minēts Līguma 86. panta 2. punktā un ietilpst kādā no sekojošajām kategorijām:
a) kompensācija par sabiedriskajiem pakalpojumiem, ko piešķir uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums pirms
nodokļu nomaksas, ieskaitot visas darbības jomas, ir mazāks par EUR 100 miljoniem divus finanšu gadus
pirms tika piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un ar gada
kompensāciju par minētajiem pakalpojumiem, kas mazāka par EUR 30 miljoniem;
b) dalībvalsts piešķirtā kompensācija par sabiedriskajiem pakalpojumiem slimnīcām un sociālo mājokļu
uzņēmumiem, kas veic darbības, kas uzskatāmas par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi;
c) kompensācija par sabiedriskajiem pakalpojumiem jūras transporta līnijām uz salām divus finanšu gadus pirms
piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un, ja pasažieru skaits nepārsniedz
300000;
d) kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu lidostām un ostām, kuru gada apgrozījums, divus
finanšu gadus pirms piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, nepārsniedz
1000000 pasažierus lidostās un 300000 pasažierus ostās.
1.

a) apakšpunktā minēto EUR 30 miljonu slieksni var noteikt, ņemot ikgadējo vidējo daudzumu, kas atspoguļo piešķirtās
kompensācijas summu līguma periodā piecu gadu laikā. Kredītiestādēm, apgrozījuma slieksni EUR 100 miljonu
apmērā aizstāj ar EUR 800 miljonu slieksni kopsavilkuma bilances izteiksmē.
(Lēmuma 2005/842/EK 2.pants)
2. Attiecībā uz gaisa un jūras transportu, Lēmums 2005/842/EK ir piemērots tikai valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi kā minēts Līguma 86. panta 2. punktā, un ja tas attiecīgajā gadījumā atbilst Padomes
Regulai (EEK) Nr. 2408/92 un Padomes Regulai (EEK) Nr. 3577/92.
(Lēmuma 2005/842/EK 2.pants)
3. Lēmums 2005/842/EK nav piemērots valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem, ko piešķir uzņēmumiem sauszemes transporta jomā.
(Lēmuma 2005/842/EK 2.pants)
4. Lai piemērotu Lēmumu 2005/842/EK, atbildību par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
sniegšana ir uzticēta attiecīgajam uzņēmumam ar vienu vai vairākiem tiesību aktiem, kuru formu var noteikt
katra dalībvalsts. Tiesību aktā vai aktos ir noteikts:
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a) sabiedrisko pakalpojumu raksturu un ilgums;
b) attiecīgie uzņēmumi un teritorija;
c) jebkādu ekskluzīvu vai speciālu tiesību piešķiršanas raksturs;d) kompensācijas aprēķināšanas, kontroles un
pārskatīšanas parametri;
e) kārtība, kādā novērst un atmaksāt jebkādu kompensācijas pārmaksu.
(Lēmuma 2005/842/EK 4.pants)
5. Kompensācijas summa nepārsniedz izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanas pienākumus, ņemot vērā attiecīgos rēķinus un saprātīgu peļņu attiecībā uz pašu kapitālu, kas nepieciešams,
lai veiktu šos pienākumus. Šī kompensācija reāli jāizmanto attiecīgā pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
sniegšanai, neskarot uzņēmuma spēju gūt saprātīgu peļņu.
Kompensācijas summā iekļauta visas valsts sniegtās priekšrocības jebkurā valsts līdzekļu formā. Aprēķinot saprātīgo
peļņu, ņemts vērā visu vai daļu no produktivitātes, ko guvuši attiecīgie uzņēmumi atrunātā laika periodā neietekmējot
valsts uzticēto pakalpojumu kvalitātes līmeni.
(Lēmuma 2005/842/EK 5.pants)
6. Vērā ņemamās izmaksas ir visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
sniegšanu. Tās aprēķinātas, par pamatu ņemot vispārēji pieņemtos izmaksu uzskaites principus:
a) ja attiecīgā uzņēmuma darbība saistīta ar pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, var tikt ņemtas
vērā visas izmaksas;
b) ja uzņēmums veic arī darbības, kas nav uzskatāmas par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, vērā
jāņem tikai izmaksas, kas attiecas uz minēto pakalpojumu sniegšanu;
c) līdzekļi, kas piešķirti, lai sniegtu pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi var segt visas mainīgās
izmaksas par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu, proporcionālu ieguldījumu
nemainīgajās izmaksās, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un
veiktu citas darbības un saprātīgu peļņu;
d) izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem, jo īpaši attiecībā uz infrastruktūru, var tikt ņemtas vērā tad, ja tās
nepieciešamas pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanai.
(Lēmuma 2005/842/EK 5.pants)
7. Vērā ņemamajos ieņēmumos ir ietverti vismaz visi ieņēmumi, kas gūti no pakalpojuma ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi sniegšanas. Ja attiecīgajam uzņēmumam ir īpašas vai ekskluzīvas tiesības, kas saistītas ar citu
pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kas rada peļņu, kas ir lielāka nekā saprātīga peļņa, vai ja tas saņem
kādas citas valsts piešķirtas priekšrocības, tās ir iekļautas ieņēmumos, neatkarīgi no to klasifikācijas 87. panta izpratnē.
Attiecīgā dalībvalsts var nolemt, ka citi ienākumi, kas gūti līdzās peļņai no pakalpojumiem ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, pilnībā vai daļēji jāpiešķir pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi finansēšanai.
(Lēmuma 2005/842/EK 5.pants)
8. Ja uzņēmums darbojas gan pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi jomā, gan ārpus tās, iekšējā
grāmatvedības uzskaitē ir uzrādītas izmaksas un ieņēmumi, kas saistīti ar pakalpojumiem ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi un atsevišķi izmaksas un ieņēmumi citiem pakalpojumiem, kā arī izmaksu un
ieņēmumu atvēlēšanas parametri.
Ar citām darbībām saistītās izmaksas, kas neattiecas uz pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, sedz
visas mainīgās izmaksas, atbilstošu ieguldījumu nemainīgajās izmaksās un atbilstošu peļņu no ieguldītā kapitāla.
Kompensāciju nepiešķir attiecībā uz šīm izmaksām.
(Lēmuma 2005/842/EK 5.pants)
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II.

Valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas neatbilst nosacījumiem, kas noteikti EK lēmumā
(2005/842/EK)
Kritērijs
Valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas neatbilst nosacījumiem, kas
noteikti EK lēmumā (2005/842/EK) nav atbrīvots no iepriekšējas paziņošanas pienākuma, līdz ar to par to ir
paziņots EK un, ir EK lēmums. Šādā gadījumā jāpārliecinās par atbilstību 6.sadaļas jautājumiem.
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EK lēmums (2012/21/ES) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi

!Ar minēto EK lēmumu tiek atcelts Lēmums 2005/842/EK (11.pants). Visas atbalsta shēmas, kas ieviestas pirms šā lēmuma spēkā stāšanās, kas bija saderīgas ar iekšējo tirgu un atbrīvotas no
paziņošanas prasības saskaņā ar Lēmumu 2005/842/EK, arī turpmāk ir saderīgas ar iekšējo tirgu un atbrīvotas no paziņošanas prasībām vēl divus gadus (2014.gada 31.janvāris).
Ja projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts atbalsts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pēc 2012.gada 31.janvāra, jāpārliecinās, vai izpildīti minētie nosacījumi (ja līgums ar
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju noslēgts ar 31.01.2012, nav spēkā divu gadu pārejas posms).
Kritērijs
1. Šis lēmums piemērots valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kas
piešķirta uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kā minēts Līguma
106. panta 2. punktā, un kas ietilpst vienā no turpmāk minētajām kategorijām:
a) kompensācija, kas nepārsniedz gada summu 15 miljonus euro par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi sniegšanu jomās, kas nav transports un transporta infrastruktūra.
Ja kompensācijas summa pilnvarojuma laikā atšķiras, gada summu aprēķina kā pilnvarojuma laikā paredzamo
kompensācijas gada summu vidējo rādītāju;
b) kompensācija par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, ko sniedz slimnīcas, nodrošinot
medicīnisko aprūpi, tostarp attiecīgā gadījumā neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tomēr papildpasākumu
īstenošana, kas ir tieši saistīti ar galvenajām darbībām, jo īpaši pētniecības jomā, neliedz piemērot šo punktu;
c) kompensācija par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu, kas ņem vērā sociālās vajadzības
saistībā ar veselību un ilgtermiņa aprūpi, bērnu aprūpi, piekļuvi un reintegrāciju darba tirgū, sociālajiem
mājokļiem un neaizsargāto grupu sociālo integrāciju;
d) kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu attiecībā uz gaisa vai
jūras pārvadājumiem uz salām, uz kurām divu finanšu gadu laikā, pirms tika piešķirts pakalpojums ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, gada vidējais satiksmes rādītājs nepārsniedz 300000 pasažierus;
e) kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu attiecībā uz lidostām
un ostām, kuru vidējais gada satiksmes apjoms divu finanšu gadu laikā, pirms tika piešķirtas tiesības sniegt
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pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, nepārsniedz 200000 pasažierus lidostās un 300000 pasažierus
ostās.
(2.pants)
2. Vai pilnvarojums uzņēmumam, kuram uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi
nepārsniedz desmit gadus?
Ja pilnvarojuma periods pārsniedz desmit gadus, šis EK lēmums ir piemērojams tikai tiktāl, cik no pakalpojuma
sniedzēja tiek prasīts vērā ņemams ieguldījums, kas ir jāamortizē ilgākā periodā saskaņā ar vispārpieņemtiem
grāmatvedības principiem. (2.pants)
3. Ja pilnvarojuma darbības laikā šā lēmuma piemērošanas nosacījumi vairs netiek ievēroti, vai par atbalstu ir
paziņots saskaņā ar Līguma 108. panta 3. punktu. (2.pants)
4. Vai gaisa un jūras transporta jomā šis lēmumus ir piemērots tikai valsts atbalstam kā kompensācijai par
sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas piešķirts uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, kā minēts Līguma 106. panta 2. punktā, un kas atbilst Regulai (EK) Nr. 1008/2008 un
attiecīgi vajadzības gadījumā Regulai (EEK) Nr. 3577/92. (2.pants)
5. Šis lēmums nav piemērots valsts atbalstam kompensācijas par sabiedriskajiem pakalpojumiem veidā, kas
piešķirta uzņēmumiem sauszemes transporta jomā. (2.pants)
6. Pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšana ir uzticēta attiecīgajam uzņēmumam ar vienu vai
vairākiem aktiem, kuru formātu var noteikt katra dalībvalsts. Šajā aktā vai aktos ir ietverts:
a) sabiedrisko pakalpojumu pienākumu saturs un ilgums;
b) uzņēmumu un vajadzības gadījumā attiecīgā teritorija;
c) jebkādu to ekskluzīvo vai īpašo tiesību būtību, kuras uzņēmumam piešķīrusi piešķīrējiestāde;
d) kompensācijas mehānisma apraksts un aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas parametri;
e) pasākumi, lai novērstu un atgūtu jebkādu pārmērīgu kompensāciju; kā arī
f) atsauce uz šo lēmumu.
(4.pants).
7. Kompensācijas summa nav lielāka par summu, kas nepieciešama, lai segtu neto izmaksas, kas rodas, pildot
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus, tostarp saprātīgu peļņu. (5.pants)
Neto izmaksas var būt aprēķinātas kā starpību starp izmaksām, kas definētas 3. punktā, un ieņēmumiem, kas
definēti 4. punktā. Alternatīvi to var aprēķināt kā starpību starp neto izmaksām uzņēmumam, darbojoties ar
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu, un neto izmaksām vai peļņu tam pašam uzņēmumam, darbojoties
bez sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākuma. (5.pants)
8. Izmaksas, kas jāņem vērā, ietver visas tās izmaksas, kas radušās, sniedzot pakalpojumu ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi. Tās aprēķinātas, par pamatu ņemot vispārpieņemtus izmaksu uzskaites principus, proti:
a) ja attiecīgā uzņēmuma darbība saistīta tikai ar pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu,
var tikt ņemtas vērā visas uzņēmuma izmaksas;
b) ja uzņēmums veic arī darbības, kas nav uzskatāmas par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi,
vērā jāņem tikai tās izmaksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisko nozīmi sniegšanu;
c) izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu, var ietvert visas tās
tiešās izmaksas, kas radušās, sniedzot pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un atbilstīgu
ieguldījumu izmaksās, kas ir kopīgas gan pakalpojumam ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, gan citām
darbībām;
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d) izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem, jo īpaši attiecībā uz infrastruktūru, var tikt ņemtas vērā tad, ja tas
nepieciešams pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanai.
(5.pants)
9.
Ieņēmumi, kas jāņem vērā, ietver vismaz visus tos ieņēmumus, kas gūti, sniedzot pakalpojumu ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi, neatkarīgi no tā, vai ieņēmumi ir klasificēti kā valsts atbalsts Līguma 107. panta nozīmē. Ja
attiecīgajam uzņēmumam ir piešķirtas ekskluzīvas vai īpašas tiesības, kas saistītas ar darbībām, kas nav pakalpojums
ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kam ir piešķirts atbalsts, kas nes peļņu, kas pārsniedz saprātīgu peļņu, vai gūst
labumu no citām valsts piešķirtām priekšrocībām, tās iekļauj tā ieņēmumos, neatkarīgi no to klasifikācijas Līguma
107. panta nolūkam. Attiecīgā dalībvalsts var nolemt, ka peļņa, kas rodas no citām darbībām, kas nav attiecīgie
pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, ir pilnībā vai daļēji jāpiešķir pakalpojumu ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi finansēšanai.
Šajā lēmumā "saprātīga peļņa" nozīmē kapitāla rentabilitātes koeficientu, kas būtu vajadzīgs tipiskam uzņēmumam,
apsverot pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu visā pilnvarojuma periodā, ņemot vērā riska
līmeni. "Kapitāla rentabilitātes koeficients" nozīmē iekšējo peļņas normu, ko uzņēmums gūst par savu ieguldīto
kapitālu pilnvarojuma periodā. Riska līmenis ir atkarīgs no attiecīgās nozares, pakalpojuma veida un kompensācijas
īpašībām.
Nosakot saprātīgu peļņu, dalībvalstis var ieviest veicinošus kritērijus, jo īpaši saistībā ar sniegtā pakalpojuma
kvalitāti un produktivitātes efektivitātes pieaugumu. Efektivitātes pieaugums nedrīkst samazināt sniegtā pakalpojuma
kvalitāti. Jebkādu atlīdzību, kas saistīta ar produktivitātes efektivitātes pieaugumu, nosaka tādā līmenī, kas ļautu šo
pieaugumu līdzsvaroti sadalīt starp uzņēmumu un dalībvalsti, un/vai lietotājiem.
Šajā lēmumā kapitāla rentabilitātes koeficients, kas nepārsniedz attiecīgo mijmaiņas darījumu likmi ar prēmiju 100
bāzes punktu apmērā, tiek jebkurā gadījumā uzskatīts par saprātīgu. Attiecīgā mijmaiņas darījumu likme ir likme,
kuras termiņš un valūta atbilst pilnvarojuma akta darbības ilgumam un valūtai. Gadījumos, kad pakalpojuma ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšana nav saistīta ar būtisku komercrisku vai līguma risku, jo īpaši, ja neto
izmaksas, kas gūtas, sniedzot pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, būtībā tiek kompensētas ex post pilnā
apmērā, saprātīga peļņa nedrīkst pārsniegt attiecīgo mijmaiņas darījumu likmi ar prēmiju 100 bāzes punktu apmērā.
Ja, ņemot vērā īpašus apstākļus, kapitāla rentabilitātes koeficienta izmantošana nav lietderīga, dalībvalstis var
paļauties uz citiem peļņas līmeņa rādītājiem, nevis kapitāla rentabilitātes koeficientu, lai noteiktu, kādai vajadzētu būt
saprātīgai peļņai, piemēram, pašu kapitāla vidējā atdeve, ieguldītā kapitāla rentabilitātes koeficients, peļņa no
aktīviem vai apgrozījuma rentabilitāte. "Atdeve" nozīmē ieņēmumus pirms procentiem un nodokļiem minētajā gadā.
Vidējā atdeve tiek aprēķināta, izmantojot diskonta faktoru līguma darbības laikā, kā norādīts Komisijas paziņojumā
par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu. Neatkarīgi no izvēlētā rādītāja dalībvalstij
jāspēj pēc pieprasījuma sniegt Komisijai pierādījumus, ka peļņa nepārsniedz to, kas būtu vajadzīga tipiskam
uzņēmumam, apsverot pakalpojuma sniegšanu, piemēram, iesniedzot atsauces uz panākto atdevi no līdzīgu veidu
līgumiem, kas piešķirti konkurences apstākļos.
(5.pants)
10. Ja uzņēmums darbojas gan pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi jomā, gan ārpus tās, iekšējā
grāmatvedības uzskaitē atsevišķi ir uzrādītas izmaksas un ieņēmumi, kas saistīti ar pārbaudāmo ES fondu atbalstu un
pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un izmaksas un ieņēmumi par citiem pakalpojumiem, kā arī
izmaksu un ieņēmumu iedalīšanas parametri.
Izmaksas, kas saistītas ar visām tām darbībām, kuras neattiecas uz pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku
nozīmi, aptver visas tiešās izmaksas, atbilstošu ieguldījumu kopējās izmaksās un adekvātus ieņēmumus no kapitāla.
Kompensāciju attiecībā uz šīm izmaksām nepiešķir.
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IV.

Valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas neatbilst nosacījumiem, kas noteikti EK lēmumā
(2012/21/ES)
Kritērijs
Valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas neatbilst nosacījumiem, kas
noteikti EK lēmumā (2012/21/ES) nav atbrīvots no iepriekšējas paziņošanas pienākuma, līdz ar to tas ir
paziņots EK, un par to ir EK lēmums. Šādā gadījumā jāpārliecinās par atbilstību 6.sadaļas jautājumiem.
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6. Jautājumi, kas attiecas uz paziņotiem atbalsta pasākumiem
Šajā gadījumā atbalsts var tikt sniegts pamatojoties uz konkrētiem Eiropas Komisijas dokumentiem, piemēram - Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2007. — 2013.gadam (2006/C 54/08),
Kopienas nostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai (2006/C 323/01), Komisijas Paziņojumu Kopienas pamatnostādnes valsts atbalsta noteikumu piemērošanai attiecībā
uz platjoslas tīklu ātru izvēršanu (2009/C 235/04), Komisijas Paziņojumu Eiropas Savienības nostādnes par valsts atbalstu, ko piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
(2012/C 8/03). Katrā konkrētā atbalsta pasākumā, kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija būs norāde saskaņā ar kādu Eiropas Komisijas normatīvo dokumentu atbalsts tiek sniegts, šos
dokumentus var atrast Eiropas Komisijas Konkurences Ģenerāldirektorāta interneta mājas lapā: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html.
Kritērijs
1. Vai atbalsta pasākums atbilst atbalsta programmai vai individuālajam projektam, kuru apstiprinājusi Eiropas
Komisija (vērtējiet, pamatojoties uz attiecīgo EK lēmumu un pasākuma atbilstošajam normatīvajam aktam ) ?
2. Vai atbalsta programma/projekts ir tikusi/ticis grozīta/-ts ?
3. Vai grozījumi bijuši būtiski (piemēram, palielināts budžets par 20%, termiņa pagarinājums par laiku līdz sešiem
gadiem, stingrāku kritēriju noteikšana, atbalsta intensitātes samazinājums vai attaisnoto izdevumu samazinājums) un vai
būtisku grozījumu gadījumā grozījumi tikuši paziņoti Eiropas Komisijā?
4. Ja pieņemts jauns Eiropas Komisijas lēmums, vai atbalsta pasākums ir saskaņā ar to?
5. Vai maksājumi tika veikti tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija bija apstiprinājusi attiecīgo atbalsta programmu
vai individuālo atbalsta projektu? (projekts nedrīkst tikt uzsākts pirms Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas, izņemot
konkrētus gadījumus, piemēram, investīciju atbalstam.)
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