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Tema: Valstybės pagalba Nr. SA.38510 (2014/N) – Lietuvos Respublika
2014–2020 m. regioninės pagalbos žemėlapis
Gerbiamasis Ministre,

1.

PROCEDŪRA

1)

2013 m. birželio 28 d. Komisija patvirtino 2014–2020 m. regioninės valstybės
pagalbos gaires1 (toliau – RPG). Pagal RPG 178 punktą kiekviena valstybė narė turėtų
pranešti Komisijai apie vieną regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2014 m.
liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pagal RPG 179 punktą patvirtintas regioninės
pagalbos žemėlapis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir sudaro
neatskiriamą RPG dalį.

2)

2014 m. kovo 27 d. elektroniniu pranešimu (Komisijos užregistruotu tą pačią dieną
(2014/035100)) Lietuva, laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau –
SESV) 108 straipsnio 3 dalies procedūros, pranešė apie Lietuvos regioninės pagalbos
žemėlapio, taikytino nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., pasiūlymą.

3)

2014 m. balandžio 4 d. Komisija paprašė papildomos informacijos (2014/037311). Ją
Lietuvos valdžios institucijos pateikė 2014 m. balandžio 24 d. (2014/045224).
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2.

REGIONINĖS PAGALBOS ŽEMĖLAPIO, APIE KURĮ PRANEŠTA, APIBŪDINIMAS

4)

Pranešime Lietuvos valdžios institucijos siūlo, kad pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies
a punkto nukrypti leidžiančią nuostatą 2014 m. liepos 1 d.– 2020 m. gruodžio 31 d.
regioninę pagalbą būtų galima skirti visoje teritorijoje.

5)

Lietuvos valdžios institucijos siūlo, kad 2014 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.
laikotarpiu didelių įmonių pradiniams investiciniams projektams visoje Lietuvos
teritorijoje būtų taikomas 25 % BSE didžiausias pagalbos intensyvumas.

6)

Siūlomas didžiausias pagalbos intensyvumas taikomas didelių įmonių investicijoms ir
projektams, kurių tinkamos finansuoti išlaidos nesiekia 50 mln. EUR. Pranešime
Lietuvos valdžios institucijos siūlo, kad šį intensyvumą vidutinėms įmonėms būtų
galima padidinti 10 procentinių punktų, o mažosioms įmonėms – 20 procentinių
punktų2.

3.

VERTINIMAS
3.1.

Siūloma a punkto vietovė ir siūlomas didžiausias pagalbos intensyvumas

7)

Lietuvos valdžios institucijų siūloma vietovė, kuriai 2014 m. liepos 1 d.– 2020 m.
gruodžio 31 d. laikotarpiu regioninė pagalba gali būti teikiama remiantis SESV 107
straipsnio 3 dalies a punktu, atitinka RPG I priede nurodytą vietovę.

8)

Kalbant apie pagalbos intensyvumą a punkto vietovėse, RPG 172 punkte nustatyta,
kad a punkto vietovių didelių įmonių pradiniams investiciniams projektams NUTS 2
lygio regionuose, kurių BVP vienam gyventojui viršija 60 % ES-27 vidurkio, gali būti
nustatytas 25 % BSE didžiausias pagalbos intensyvumas.

9)

Kadangi visa Lietuvos teritorija yra NUTS 2 lygio regionas, kurio BVP vienam
gyventojui yra 61,33 %, Lietuvos siūlomas 25 % BSE didžiausias pagalbos
intensyvumas atitinka RPG nuostatas.

10)

Pagal RPG 177 punktą didelėms įmonėms taikomas didžiausias pagalbos
intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų mažosioms įmonėms arba ne
daugiau kaip 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms.

11)

Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad padidintas didžiausias intensyvumas
MVĮ nebus taikomas pagalbai, skiriamai dideliems investiciniams projektams.
3.2.

12)

Komisija pažymi, kad pranešime Lietuvos valdžios institucijos prisiėmė šiuos
įsipareigojimus:
a)

2

Kiti Lietuvos valdžios institucijų įsipareigojimai

Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad apie visus planus teikti regioninę
pagalbą praneš Komisijai pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį kaip apie pagalbos
schemą ar pagalbą, apie kurią reikia pranešti atskirai, išskyrus atvejus, kai
taikomas bendrosios išimties reglamentas.

Kaip apibrėžta 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 364/2004, iš dalies keičiančio
Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 (OL L 63, 2004 2 28, p. 22), I priede arba paskesniame reglamente.
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13)

b)

Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad visa regioninė investicinė pagalba
bus teikiama paisant atitinkamo regiono pagalbos viršutinių ribų, nustatytų
Komisijos patvirtintame regioninės pagalbos žemėlapyje, paskelbtame
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

c)

Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad didelių investicinių projektų (kaip
apibrėžta RPG 20 punkto l papunktyje) atveju atitinkamo regiono pagalbos
viršutinės ribos, nustatytos Komisijos patvirtintame ir paskelbtame regioninės
pagalbos žemėlapyje, bus koreguojamos pagal RPG 20 punkto c papunktyje
nustatytą formulę.

Komisija primena, kad regioninės pagalbos žemėlapyje nurodytas didžiausias
pagalbos intensyvumas taikomas tik sektoriuose, kuriems taikomos RPG, vykdomoms
investicijoms, kaip apibrėžta gairių 10 punkte. Visų pirma, šios pagalbos viršutinės
ribos taikomos žemės ūkio produktų perdirbimui ir prekybai tik taip, kaip nustatyta
Bendrijos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėse3 ar jas
pakeičiančiose gairėse.
3.3.

Bendra išvada

14)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad 2014 m. liepos 1 d. –
2020 m. gruodžio 31 d. regioninės pagalbos žemėlapis, apie kurį pranešė Lietuva,
atitinka RPG.

4.

SPRENDIMAS

15)

Todėl Komisija nusprendė:
– patvirtinti priede pateiktą Lietuvos regioninės pagalbos žemėlapį 2014 m. liepos
1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, nes jis atitinka 2014–2020 m. regioninės
valstybės pagalbos gairėse nustatytas sąlygas.
– paskelbti regioninės pagalbos žemėlapį kaip šio sprendimo priedą Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje. Visas šio rašto tekstas originalo kalba bus
paskelbtas interneto svetainėje
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Užklausas dėl šio rašto siųskite registruotu laišku arba faksu adresu:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
B-1049 Brussels
Belgium
Faksas +32 2 29 61242
Pagarbiai
Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA
Pirmininko pavaduotojas
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Sprendimo byloje Nr. SA.38510 PRIEDAS

2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairės
(OL C 209, 2013 7 23, p. 1)
LIETUVA – 2014 07 01–2020 12 31 laikotarpio regioninės pagalbos žemėlapis

Zonos
kodas

Zonos pavadinimas

Didžiausias pagalbos intensyvumas,
taikomas didelėms įmonėms teikiamai
regioninei pagalbai1

107 straipsnio 3 dalies a punkto vietovė

NUTS
kodas

Didžiausias pagalbos intensyvumas

NUTS regiono pavadinimas

(didelės įmonės)
2014 07 01–2020 12 31

LT00

1

25 % BSE

Lietuva

Investiciniams projektams, kurių tinkamos finansuoti išlaidos neviršija 50 mln. EUR, ši viršutinė riba
padidinama 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų mažosioms įmonėms, kaip
apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių
apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36). Dideliems investiciniams projektams, kurių tinkamos finansuoti
išlaidos viršija 50 mln. EUR, ši viršutinė riba gali būti pakoreguota pagal 2014–2013 m. regioninės valstybės
pagalbos gairių 20 punkto c papunktį.
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