
Atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų pagal kompetenciją pateiktos pastabos dėl 

Komisijos reglamento (ES) Nr. ..., kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama 

su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (BBIR II) projekto (toliau – 

Reglamento projektas)  

 

1. Siūlome papildyti Reglamento projekto 1 straipsnį („Pagalba tam tikrų gaivalinių 

nelaimių padarytai žalai atitaisyti“) šia pagalbos priemone: pagalba vėtrų, liūčių ir krušos padarytai 

žalai atitaisyti. 

2. Siūlome Reglamento projekto 4 straipsnyje pateiktame inovacijų klasterio apibrėžime 

akcentuoti dalyvavimą pridėtinės vertės grandinėje. 

3. Manome, kad Reglamento projekto 4 straipsnyje turėtų būti aiškiai išdėstyta, kokios yra 

tinkamos finansuoti „investicinės išlaidos“ ir „veiklos išlaidos“, nes intensyvumas šioms 

kategorijoms yra skirtingas.  

4. Reglamento projekto 4 straipsnio 7 dalyje siūlome padidinti investicinės pagalbos 

intensyvumą iki 25 procentų, taip pat šios dalies a punkte siūlome padidinti pagalbos intensyvumą 

vidutinėms įmonėms iki 15 procentų, o mažosioms įmonėms iki 25 procentų.  

5. Reglamento projekto 4 straipsnio 9 dalyje siūlome nurodyti, kad joje apibrėžiamos 

tinkamos „veiklos išlaidos“. Šiuo metu tai nėra nurodyta, galima tik numanyti iš šio straipsnio 8 

dalies. Taip pat prašome patikslinti, ar pagal šią Reglamento projekto dalį tinkamos išlaidos būtų ir 

ekspertų samdymas ir klasterių personalo dalyvavimas mokymuose, seminaruose ir konferencijose, 

siekiant įgauti žinių, būtinų inovatyviems projektams vystyti. 

6. Reglamento projekto 4 straipsnio 10 dalyje siūlome didinti pagalbos intensyvumą, 

atsižvelgiant į įmonės tipą. Siūlome įtraukti šią sąlygą: „Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 

10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų mažosioms įmonėms“. 

Intensyvumą siūlome didinti, atsižvelgiant į tai, kad inovacijos yra visuomet susijusios su 

didele rizika. Bankai dažnai atsisako jas finansuoti, o tolesniuose inovacinio projekto etapuose 

asmeninių lėšų neužtenka. Norint neužkirsti kelio sudarant palankias sąlygas inovatyvių klasterių 

kūrimuisi ir plėtrai, turime didinti paramos intensyvumą, nes klasteriai, norintys gauti paramą, ir 

taip susiduria su didelėmis paramos administravimo išlaidomis, todėl klasteriui siūloma parama, 

esant mažam intensyvumui, tampa nepatraukli. 

7. Reglamento projekto 5 straipsnyje pateiktas apibrėžimas tik „organizacinių inovacijų 

diegimas“ sąvokai, prašome pateikti apibrėžimą ir sąvokai „procesų inovacijų diegimas“. 

8. Reglamento projekto 5 straipsnio 3 dalyje prie tinkamų išlaidų siūlome priskirti mokymo 

organizavimo išlaidas, skirtas personalui. Manome, jei įmonėje diegiama organizacinė ar proceso 

inovacija, personalas turėtų būti apmokytas. 

9. Reglamento projekto preambulės 8 dalyje rašoma, kad pagalbai, teikiamai 

daugiafunkcinėms turizmo infrastruktūroms, kaip antai laisvalaikio parkams ir viešbučiams, išimtis 

turėtų būti taikoma tik jei tokia pagalba yra regioninės pagalbos schemos, skirtos turizmo veiklai 

remiamuose regionuose, dalis ir daro teigiamą poveikį regioninei plėtrai. Prašome patikslinti, ar 

tokia nuostata reikštų, kad išimtis pagal Reglamento projektą galėtų būti taikoma tiktai 

daugiafunkciniams turizmo infrastruktūros objektams teikiamai pagalbai, kuri yra numatyta 

regioninės pagalbos turizmui schemoje? Ar tokia regioninės pagalbos turizmui schema turėtų 

atitikti 2014 − 2020 m. nacionalinės regioninės pagalbos gaires? Taip pat nėra aišku, jeigu turizmui 

būtų patvirtinta regioninės pagalbos schema, kuri apimtų ir pagalbą daugiafunkcinei turizmo 

infrastruktūrai (kaip minima Reglamento projekte), kodėl būtų reikalinga naudotis išimtimi? 
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NTI EUROPOS KOMISIJOS KONSULTACIJoMS PATEIKTo BENDRoJo
BENDROSIOS KNVTUES REGLA]VIENTO PROJEKTO

Ukio ministerija dar ka.rtq iSnagrinejo Europos Komisijos konkurencijos generalinio
direktorato (toliau - Komisija) konsultacijoms paskelbto Bendrojo bendrosios i5imties reglamento
projekto II dali (toliau - Reglamento projektas) ir teikia papildomas pastabas: +

1. Reglamento projekte nera bendro inovacijq apibrdZimo. Siiilome papildyti Reglamento
projekt4 ir greta organizacinirl proceso inovacijrl itraukti Si inovacijq apibreZim4: ,Jnnovation
comprise new or significantly improved products implemented on the market."

2. Norime atkreipti demesi, kad Komisijos skirtiagi direktontai naudoja skirtingas s4vokas
tiems patiems objektarns apibr*Lti, kas kelia suklaidinimo fiztkq* Todel siekiant suvienodinti
naudojamas s4vokas, Reglamento projekte naudojam4 termin4 industrial research sitrlome keisti i
pladiai paplitusi termin4 applied research. LietuviSkame Reglamento projekto variante terminq
,,pramoniniai tyrimai" keisti i ,,taikomieji tyrimai".
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