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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2021/1237 

frá 23. júlí 2021 

um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 651/2014 þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar  

aðstoðar sem samrýmast innri markaðnum til beitingar á 107. og 108. gr. sáttmálans (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 4. mgr. 108. gr., 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (ESB) 2015/1588 frá 13. júlí 2015 um beitingu 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins gagnvart tilteknum flokkum þverlægrar ríkisaðstoðar (1), einkum a-lið 1. mgr. 1. gr., 

að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um ríkisaðstoð, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 651/2014 (2) telst vera mikilvæg undanþága frá almennu reglunni um að 

aðildarríkin verði að tilkynna framkvæmdastjórninni um hvers kyns áætlanir varðandi veitingu nýrrar aðstoðar áður en 

þeim er komið til framkvæmda, að uppfylltum tilteknum fyrirframskilgreindum skilyrðum. 

2) Í ljósi þeirra efnahagslegu og fjárhagslegu afleiðinga sem heimsfaraldur COVID-19 hefur haft á fyrirtæki og til að 

tryggja samræmi við almenn stefnumarkandi viðbrögð sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt, einkum á tímabilinu 

2020-2021, ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 651/2014. Fyrirtæki sem lentu í erfiðleikum vegna heimsfaraldurs 

COVID-19 ættu áfram að vera aðstoðarhæf samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 651/2014 í takmarkaðan tíma, þ.e. frá  

1. janúar 2020 til 31. desember 2021. Enn fremur ætti ekki að líta svo á að aðstoðarþegar svæðisbundinnar 

fjárfestingaraðstoðar, sem hafa sagt starfsfólki upp tímabundið eða til frambúðar vegna COVID-19-heimsfaraldursins á 

tímabilinu frá 1. janúar 2020 til 30. júní 2021, hafi gengið gegn þeirri skuldbindingu að viðhalda þessum störfum á 

viðkomandi svæði í fimm ár frá því að fyrst var ráðið í starfið eða í þrjú ár þegar um er að ræða lítil og meðalstór 

fyrirtæki. 

3) Ríkisaðstoð, sem veitt er fyrirtækjum sem taka þátt í verkefnum starfshóps á vegum evrópska samstarfsverkefnisins um 

nýsköpun vegna framleiðni í landbúnaði og sjálfbærni (EIP-samstarfsverkefnið) sem falla undir 35. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1305/2013 (3), eða í samfélagsverkefnum um staðbundna þróun sem falla undir 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1303/2013 (4) eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2021/1060 (5), hefur lítil áhrif á samkeppni, einkum í ljósi þess að aðstoðin gegnir jákvæðu hlutverki við miðlun 

þekkingar, einkum í nærsamfélögum og bændasamfélögum, og að aðstoðin er í eðli sínu iðulega sameiginleg og 

tiltölulega smá í sniðum. Þessi verkefni eru í eðli sínu samþætt og taka til margra aðila og margra atvinnugreina sem 

getur leitt til vissra erfiðleika við flokkun þeirra samkvæmt lögum um ríkisaðstoð. Í ljósi þess að verkefni starfshóps á 

vegum EIP-samstarfsverkefnisins og samfélagsverkefni um staðbundna þróun, sem valin eru á grundvelli staðbundinnar 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 270, 29.7.2021, bls. 39. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 196/2022 

frá 10. Júní 2022 um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

nr. 66, 13.10.2022, bls. 47. 

(1) Stjtíð. ESB L 248, 24.9.2015, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 651/2014 frá 17. júní 2014 þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar aðstoðar sem samrýmast 

innri markaðnum til beitingar á 107. og 108. gr. sáttmálans (Stjtíð. ESB L 187, 26.6.2014, bls. 1). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1305/2013 frá 17. desember 2013 um stuðning Dreifbýlisþróunarsjóðs evrópsks 

landbúnaðar (EAFRD) við dreifbýlisþróun og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1698/2005 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013,  

bls. 487). 

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1303/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginleg ákvæði um Byggðaþróunarsjóð Evrópu, 

Félagsmálasjóð Evrópu, Samheldnisjóðinn, Dreifbýlisþróunarsjóð evrópsks landbúnaðar og Sjávarútvegs- og fiskeldissjóð Evrópu og um 

niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1083/2006 (Stjtíð ESB L 347, 20.12.2013, bls. 320). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1060 frá 24. júní 2021 um almenn ákvæði um Byggðaþróunarsjóð Evrópu, 

Félagsmálasjóð Evrópu+, Samheldnisjóðinn, Sjóðinn fyrir sanngjörn umskipti og Sjávarútvegs- og fiskeldissjóð Evrópu og fjárhagsreglur 

fyrir þá og Sjóðinn vegna hælismála, fólksflutninga og aðlögunar, Sjóðinn fyrir innra öryggi og fjármögnunarleiðina til fjárstuðnings við 

landamærastjórnun og stefnu í vegabréfsáritunarmálum (Stjtíð. ESB L 231, 30.6.2021, bls. 159). 
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þróunaráætlunar til margra ára sem samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila tekur ákvörðun um og kemur til 

framkvæmda, eru í eðli sínu staðbundin og þeim er oft beint að samfélagslegum, félagslegum, umhverfislegum og 

loftslagstengdum hagsmunaþáttum, ætti þessi reglugerð að fjalla um tiltekna erfiðleika sem þessi verkefni standa 

frammi fyrir til að auðvelda þeim að uppfylla reglur um ríkisaðstoð. 

4) Þar sem takmörkuð áhrif á viðskipti og samkeppni fylgja litlum aðstoðarfjárhæðum sem veittar eru litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum sem njóta með beinum eða óbeinum hætti hags af verkefnum starfshóps á vegum EIP-

samstarfsverkefnisins og samfélagsverkefnum um staðbundna þróun ætti að mæla fyrir um einfaldar reglur í tilvikum 

þar sem samanlögð aðstoðarfjárhæð fyrir hvert verkefni fer ekki yfir tiltekin efri mörk. 

5) Fyrirtæki sem taka þátt í verkefnum innan evrópsku svæðasamvinnunnar, sem reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1299/2013 (6) eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1059 (7) fjalla um, eiga oft í erfiðleikum 

með að fjármagna viðbótarkostnað sem leiðir af samvinnu samstarfsaðila sem staðsettir eru á mismunandi svæðum og í 

mismunandi aðildarríkjum eða þriðju löndum. Með tilliti til þess hve mikilvæg evrópska svæðasamvinnan er fyrir 

samheldnistefnuna, í ljósi þess að hún setur ramma um framkvæmd sameiginlegra aðgerða og skoðanaskipti um stefnur 

milli lands-, svæðis- og staðbundinna aðila frá mismunandi aðildarríkjum eða þriðju löndum, ætti að fjalla um tiltekna 

erfiðleika tengda verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu til þess að auðvelda þeim að uppfylla reglur um 

ríkisaðstoð. Í ljósi fenginnar reynslu framkvæmdastjórnarinnar ætti reglugerð (ESB) nr. 651/2014 að eiga við um aðstoð 

vegna verkefna innan evrópskrar svæðasamvinnu, óháð stærð þeirra fyrirtækja sem njóta aðstoðarinnar. 

6) Enn fremur ætti, í ljósi þess að takmörkuð áhrif á viðskipti og samkeppni fylgja litlum aðstoðarfjárhæðum sem veittar 

eru fyrirtækjum sem taka þátt í verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu, einkum þegar þessi fyrirtæki fá slíka 

aðstoð með óbeinum hætti, að mæla fyrir um einfaldar reglur þegar samanlögð aðstoðarfjárhæð fyrir hvert verkefni fer 

ekki yfir tiltekin mörk. 

7) Rannsóknar- og þróunarverkefni eða hagkvæmniathuganir, sem fá gæðamerkið öndvegisinnsigli (e. Seal of Excellence) 

í kjölfar úttektar og röðunar óháðra sérfræðinga, sem teljast vera framúrskarandi og verðskulda opinbera fjármögnun en 

ekki er hægt að fjármagna samkvæmt Horizon-rammaáætluninni vegna skorts á tiltæku fjármagni, gætu notið stuðnings 

landsbundins fjármagns, s.s. fjármagns úr uppbyggingar- og fjárfestingarsjóðum Evrópu fyrir tímabilið 2014-2020 og úr 

Byggðaþróunarsjóði Evrópu og Félagsmálasjóði Evrópu+ fyrir tímabilið 2021-2027. Ríkisaðstoð, sem er veitt til slíkra 

rannsóknar- og þróunarverkefna sem lítil og meðalstór fyrirtæki koma til framkvæmda, ætti að teljast samrýmanleg innri 

markaðnum og undanþegin tilkynningarskyldu með tilteknum skilyrðum. Enn fremur ætti ekki að vera nauðsynlegt að 

endurmeta skilyrði varðandi aðstoðarhæfi sem þegar hafa verið metin á vettvangi Sambandsins í samræmi við reglur 

rammaáætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe fyrir veitingu öndvegisinnsiglisins. Hvort þeir aðilar sem annast 

framkvæmd verkefnanna starfa með hagnað eða hagnaðarleysi að leiðarljósi er ekki viðmið sem skiptir máli samkvæmt 

samkeppnislögum. 

8) Ríkisaðstoð, sem er veitt til að styðja við að tilteknum afkastamiklum föstum breiðbandsnetum verði komið á fót, og 

ríkisaðstoð, sem er veitt til að styðja við að tilteknum afkastamiklum, óvirkum farnetum verði komið á fót, ætti að teljast 

samrýmanleg innri markaðnum og undanþegin tilkynningarskyldu með tilteknum skilyrðum, til að stuðla að brúun 

stafrænu gjárinnar á svæðum þar sem markaðsbrestur hefur orðið, jafnframt því að takmarka hættu á samkeppnisröskun 

og að einkafjárfestingum verði rutt frá. 

9) Ríkisaðstoð í formi inneignar vegna tenginga (e. connectivity vouchers) til neytenda til að auðvelda fjarvinnslu, 

fjarmenntun og þjálfunarþjónustu, einnig til lítilla og meðalstórra fyrirtækja, ætti að teljast samrýmanleg innri 

markaðnum og undanþegin tilkynningarskyldu með tilteknum skilyrðum, til að stuðla að brúun stafrænu gjárinnar á 

svæðum þar sem markaðsbrestur hefur orðið, jafnframt því að takmarka hættu á samkeppnisröskun og að 

einkafjárfestingum verði rutt frá.  

  

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1299/2013 frá 17. desember 2013 um sérstök ákvæði um stuðning Byggðaþróunarsjóðs 

Evrópu við markmið um evrópska svæðasamvinnu (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 259). 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1059 frá 24. júní 2021 um sérstök ákvæði um markmið evrópskrar svæðasamvinnu 

(Interreg) sem nýtur stuðnings Byggðaþróunarsjóðs Evrópu og ytri fjármögnunarleiða (Stjtíð. ESB L 231, 30.6.2021, bls. 94). 
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10) Ríkisaðstoð vegna tiltekinna verkefna sem varða sameiginlega hagsmuni á sviði samevrópskra stafrænna grunnvirkja til 

tenginga sem er veitt fjármagn innan ramma reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1153 (8) eða hafa 

fengið gæðamerkið öndvegisinnsigli innan ramma þeirrar reglugerðar, ætti að teljast samrýmanleg innri markaðnum og 

undanþegin tilkynningarskyldu með tilteknum skilyrðum, til að stuðla að brúun stafrænu gjárinnar á svæðum þar sem 

markaðsbrestur hefur orðið, jafnframt því að takmarka hættu á samkeppnisröskun og að einkafjárfestingum verði rutt 

frá. 

11) Styrki, sem veittir eru vísindamönnum innan ramma sönnunar á gildi hugmyndar á vegum Evrópska rannsóknaráðsins 

og innan ramma Marie Skłodowska-Curie verkefna (MSCA), sem uppfylla skilyrði fyrir því að teljast efnahagsleg 

starfsemi, ætti einnig að telja samrýmanlega innri markaðnum hafi þeir hlotið gæðamerkið öndvegisinnsigli.  

12) Sameinuð opinber fjármögnun með landsbundnu fjármagni og fjármagni sem lýtur beinni stjórn Sambandsins til 

rannsóknar- og þróunarverkefna (s.s. verkefna sem er komið til framkvæmda innan Evrópusamstarfs á vegum stofnana, 

sem byggist á 185. eða 187. gr. sáttmálans eða innan samfjármögnunaraðgerðar samkvæmt áætlun eins og skilgreint er í 

rammaáætlun Horizon Europe) getur stuðlað að bættri samkeppnishæfni evrópskrar rannsóknar- og þróunarstarfsemi, 

þar sem slík rannsóknar- og þróunarverkefni eru talin uppfylla markmið sameiginlegra evrópskra hagsmuna og takast á 

við vel skilgreinda markaðsbresti. Þetta er talið eiga við þegar slík verkefni eru valin á grundvelli úttektar og röðunar 

óháðra sérfræðinga í samræmi við reglur rammaáætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe, í kjölfar fjölþjóðlegra 

auglýsinga eftir umsóknum með þátttöku a.m.k. þriggja aðildarríkja (tveggja aðildarríkja ef um er að ræða aðgerðir 

liðsheildar (e. Teaming actions) eða að öðrum kosti tveggja aðildarríkja og a.m.k. eins samstarfslands. Fjárframlög 

aðildarríkja, þ.m.t. fjármagn frá uppbyggingar- og fjárfestingarsjóðum Evrópu fyrir tímabilið 2014-2020 og Byggða-

þróunarsjóði Evrópu og Félagsmálasjóði Evrópu+ fyrir tímabilið 2021-2027, til þessara samfjármögnuðu rannsóknar- og 

þróunarverkefna ættu að teljast samrýmanleg innri markaðnum og undanþegin tilkynningarskyldu með tilteknum 

skilyrðum. Enn fremur ætti ekki að vera nauðsynlegt að endurmeta skilyrði fyrir aðstoðarhæfi ef þau hafa þegar verið 

metin á fjölþjóðlegum vettvangi í samræmi við reglur áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe fyrir val 

rannsóknar- og þróunarverkefnisins. 

13) Í rammaáætlununum Horizon 2020 og Horizon Europe eru skilgreindar þær aðgerðir á sviði rannsókna og þróunar sem 

uppfylla skilyrði fyrir fjármögnun. Í þessu tilliti myndi aðgerð á sviði rannsókna og þróunar, eins og hún er skilgreind 

samkvæmt Horizon-rammaáætluninni, alla jafna samsvara starfsemi á sviði grunnrannsókna og iðnaðarrannsókna eins 

og skilgreint er í reglugerð (ESB) nr. 651/2014. Enn fremur myndi nýsköpunaraðgerð sem nýtur stuðnings samkvæmt 

Horizon-rammaáætluninni alla jafna samsvara skilgreiningunni á þróunarstarfi samkvæmt reglugerð (ESB)  

nr. 651/2014. Þær einfaldanir sem kveðið er á um í þessari reglugerð á sviði rannsókna og þróunar ætti þó ekki að nota 

til að innleiða aðstoðarráðstafanir til að fjármagna starfsemi sem uppfyllir ekki skilyrði fyrir aðstoðarhæfi samkvæmt 

reglum um ríkisaðstoð á sviði rannsókna og þróunar, þ.e. starfsemi sem nær út fyrir þróunarstarf. Í þessu skyni mega 

aðildarríkin einnig hafa hliðsjón af skilgreiningum varðandi tæknilegt viðbúnaðarstig (e. Technological Readiness Level 

(TRL)). Ríkisaðstoð vegna rannsóknar- og þróunarstarfsemi á 9. tæknilega viðbúnaðarstigi er talin ganga lengra en leyft 

er í skilgreiningunni á þróunarstarfi og ætti því að falla utan gildissviðs reglugerðar (ESB) nr. 651/2014. 

14) Innan ramma InvestEU-sjóðsins og með fyrirvara um einfölduð skilyrði má sameina stuðning við orkunýtniráðstafanir í 

tilteknum byggingum og stuðning við framleiðslu endurnýjanlegrar orku á vettvangi og geymslu hennar vegna 

hleðslustöðva á vettvangi fyrir ökutæki og stafvæðingar þessara bygginga. Þessi sameinaði stuðningur samkvæmt 

einfölduðum skilyrðum kemur til greina fyrir íbúðarbyggingar, byggingar sem eru ætlaðar til kennslu eða 

félagsþjónustu, byggingar sem eru eingöngu notaðar til starfsemi sem varðar opinbera stjórnsýslu eða þjónustu 

réttarkerfisins, lögreglu eða slökkviliðs og byggingar þar sem efnahagsleg starfsemi nýtir minna en 35% af gólffleti 

innandyra. Í ljósi eðlis þeirrar starfsemi sem fer fram í slíkum byggingum hefur stuðningur til að bæta orkunýtingu 

bygginganna síður áhrif á samkeppni. Til að tryggja að verkefni, sem njóta fjármögnunar InvestEU-sjóðsins, og 

verkefni, sem eru eingöngu fjármögnuð með landsbundnu fjármagni, njóti sams konar meðferðar er rétt að breyta 

ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 651/2014 varðandi fjárfestingaraðstoð vegna orkunýtniráðstafana og taka upp skilyrði 

  

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1153 frá 7. júlí 2021 um að koma á fót sjóði fyrir samtengda Evrópu og um 

niðurfellingu á reglugerðum (ESB) nr. 1316/2013 og (ESB) nr. 283/2014 (Stjtíð. ESB L 249, 14.7.2021, bls. 38). 
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um samrýmanleika til að auðvelda innan sama verkefnis sameiningu fjárfestinga til orkunýtniráðstafana og fjárfestinga 

til að bæta orkunýtni byggingarinnar (þ.e. samþætt orkuver til framleiðslu á endurnýjanlegri orku á vettvangi, 

hleðslubúnaður á vettvangi fyrir rafbíla íbúa í byggingunni), og fjárfestinga til stafvæðingar byggingarinnar, einkum til 

að auka snjallhæfi byggingarinnar. Í þessu skyni ætti allur fjárfestingarkostnaður vegna orkunýtniráðstafana og ýmiss 

konar búnaðar að teljast aðstoðarhæfur kostnaður, jafnframt því sem samræmdu hámarksaðstoðarhlutfalli er beitt. 

15) Til að tryggja samræmda meðferð verkefna sem eru fjármögnuð með stuðningi InvestEU-sjóðsins og verkefna sem eru 

eingöngu fjármögnuð með landsbundnu fjármagni er rétt að breyta reglugerð (ESB) nr. 651/2014 með því að taka upp 

skilyrði um samrýmanleika vegna fjárfestingaraðstoðar til tiltekinna tegunda færanlegra grunnvirkja með lítilli losun 

fyrir ökutæki á vegum. Fjárfestingaraðstoð vegna hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkja, sem eru aðgengileg almenningi, 

fyrir ökutæki á vegum ætti að teljast samrýmanleg innri markaðnum og vera undanþegin tilkynningarskyldu  

3. mgr. 108. gr. sáttmálans að því marki sem hún leyfir aukna umhverfisvernd og raskar ekki samkeppni með 

óréttmætum hætti. Að því er áfyllingargrunnvirki varðar ætti aðeins fjárfestingaraðstoð vegna áfyllingargrunnvirkja, 

sem sjá ökutækjum á vegum fyrir endurnýjanlegu vetni, að falla undir hópundanþáguna á meðan beðið er samræmdrar 

skilgreiningar á vetni með lítilli losun. Framkvæmdastjórnin mun taka til skoðunar hvort víkka ætti út gildissvið 

viðkomandi ákvæða þannig að það taki einnig til vetnis með lítilli losun þegar samræmd skilgreining hefur verið 

samþykkt. Enn fremur ættu tilteknar verndarráðstafanir að vera til staðar til að takmarka röskun á samkeppni bæði að 

því er varðar grunnvirki til hleðslu og til áfyllingar. Einkum ættu skilyrðin um samrýmanleika að tryggja að stuðningur 

leiði til frekari fjárfestinga og taki á markaðsbrestum eða aðstæðum þar sem fjárfesting er minni að umfangi en æskilegt 

er, að stuðningur hindri ekki þróun markaðarins og einkum að fyrir hendi sé opinn aðgangur að grunnvirkjum án 

mismununar. Enn fremur ætti að veita fjárfestingaraðstoð vegna hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkja á grundvelli útboðs á 

samkeppnisgrundvelli til að tryggja meðalhóf og draga svo sem kostur er úr röskun á markaði fyrir grunnvirki. Loks ætti 

að setja þak á þá aðstoð sem veitt er sama aðstoðarþega innan ramma hverrar ráðstöfunar til að örva skilvirka 

samkeppni. 

16) Fjármálaafurðir sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins geta tekið til fjármagns sem er undir stjórn aðildarríkjanna, 

þ.m.t. fjármagn undir sameiginlegri stjórn Sambandsins, framlaga frá endurreisnar- og viðnámssjóðnum eða annarra 

framlaga frá aðildarríkjunum til að auka vægi og styðja við viðbótarfjárfestingar í Sambandinu. Sem dæmi hafa 

aðildarríkin möguleika á leggja hluta af því fjármagni sem er undir sameiginlegri stjórn Sambandsins eða fjármagn frá 

endurreisnar- og viðnámssjóðnum til aðildarríkishlutarins í ESB-ábyrgðinni innan ramma InvestEU-sjóðsins. Enn 

fremur geta aðildarríkin fjármagnað fjármálaafurðir sem InvestEU-sjóðurinn ábyrgist með því að nota eigið fjármagn 

eða landsbundna stuðningsbanka. Slík fjármögnun getur uppfyllt skilyrði fyrir því að teljast „ríkisfjármunir“ og hana má 

eigna ríkinu ef aðildarríkin hafa rétt til að ákveða notkun þessara fjármuna. Á hinn bóginn gæti notkun þessa fjármagns 

ekki talist ríkisaðstoð ef aðildarríkin hafa ekki rétt til ákveða notkun þessara fjármuna eða starfa í samræmi við eðlileg 

markaðsskilyrði. 

17) Ef landsbundið fjármagn, þ.m.t. fjármagn undir sameiginlegri stjórn Sambandsins, telst vera ríkisaðstoð í skilningi  

1. mgr. 107. gr. sáttmálans ætti að setja skilyrði sem nota skal sem grundvöll fyrir því að aðstoðin teljist vera 

samrýmanleg innri markaðnum og undanþegin tilkynningarskyldunni til að greiða fyrir framkvæmd InvestEU-sjóðsins. 

18) Skipulag InvestEU-sjóðsins felur í sér nokkrar mikilvægar verndarráðstafanir varðandi samkeppni, s.s. stuðning við 

fjárfestingar sem ná stefnumarkmiðum Sambandsins og virðisauka í Sambandinu, og kröfu um að InvestEU-sjóðurinn 

komi til viðbótar og taki á markaðsbrestum og aðstæðum þar sem fjárfesting er minni að umfangi en æskilegt er. Enn 

fremur munu stjórnkerfið og ferli við ákvarðanatöku tryggja, áður en ESB-ábyrgðin er gefin út, að sú starfsemi sem 

InvestEU-sjóðurinn styður uppfylli kröfurnar hér að framan. Loks verður sá stuðningur sem InvestEU-sjóðurinn lætur í 

té gagnsær og áhrif hans verða metin. Af þeim sökum ætti ríkisaðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings 

InvestEU-sjóðsins að teljast samrýmanleg innri markaðnum og undanþegin tilkynningarskyldunni á grundvelli 

takmarkaðs fjölda skilyrða.  

19) Því ætti að breyta reglugerð (ESB) nr. 651/2014 til samræmis við það.  
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (ESB) nr. 651/2014 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæðum 1. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir: 

i. Í stað m- og n-liðar kemur eftirfarandi: 

„m) aðstoð vegna svæðisflugvalla, 

n) aðstoð vegna hafna,“. 

ii. Eftirfarandi o- og p-lið er bætt við: 

„o) aðstoð vegna verkefna innan evrópskrar svæðasamvinnu og  

p) aðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins.“, 

b) Í stað a-liðar 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„a) kerfi skv. 1. þætti (að undanskilinni 15. gr.), 2., 3., 4. og 7. þætti (að undanskilinni 44. gr.) og 10. þætti III. kafla 

þessarar reglugerðar og aðstoð sem komið er til framkvæmda í formi fjármálaafurða skv. 16. þætti þess kafla, ef 

árlegt meðalfjármagn til ríkisaðstoðar fer yfir 150 milljónir evra, frá og með sex mánuðum eftir að þau öðlast 

gildi. Að því er varðar aðstoð skv. 16. þætti III. kafla þessarar reglugerðar skal einungis hafa hliðsjón af 

framlögum frá aðildarríki til aðildarríkishlutarins í ESB-ábyrgðinni, sem um getur í b-lið 1. mgr. 9. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/523 (*), sem eru eyrnamerkt sérstakri fjármálaafurð, við mat 

á því hvort árlegt meðalfjármagn þess aðildarríkis til ríkisaðstoðar í tengslum við fjármálaafurðina fari yfir  

150 milljónir evra. Framkvæmdastjórnin getur ákveðið að þessi reglugerð skuli gilda lengur hvað varðar þessi 

aðstoðarkerfi eftir að hafa metið viðeigandi matsáætlun sem aðildarríkið tilkynnir til framkvæmdastjórnarinnar 

innan 20 virkra daga frá því að kerfið öðlast gildi. Ef framkvæmdastjórnin hefur þegar framlengt beitingu 

þessarar reglugerðar um meira en upphaflegu sex mánuðina að því er slík kerfi varðar geta aðildarríki ákveðið að 

framlengja gildistíma slíkra kerfa til loka gildistíma þessarar reglugerðar, að því tilskildu að hlutaðeigandi 

aðildarríki hafi lagt fram matsskýrslu í samræmi við matsáætlunina sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt. 

Þó má framlengja svæðisbundna aðstoð sem veitt er samkvæmt þessari reglugerð, þrátt fyrir framangreint, til 

loka gildistíma viðkomandi korta yfir svæðisbundna aðstoð, 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/523 frá 24. mars 2021 um að koma á fót InvestEU-áætlun 

Evrópusambandsins og um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/1017 (Stjtíð. ESB L 107, 26.3.2021, bls. 30).“ 

c) Í stað a- og b-liðar 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„a) aðstoð sem er veitt innan sjávarútvegs- og lagareldisgeirans, eins og fjallað er um í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1379/2013 (*), að undanskilinni þjálfunaraðstoð, aðstoð að því er varðar aðgang lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja að fjármagni, aðstoð á sviði rannsókna og þróunar, nýsköpunaraðstoð við lítil og 

meðalstór fyrirtæki, aðstoð vegna starfsmanna sem standa höllum fæti og fatlaðra starfsmanna, svæðisbundna 

fjárfestingaraðstoð á ystu svæðum, svæðisbundin rekstraraðstoðarkerfi, aðstoð vegna verkefna starfshóps á 

vegum EIP-samstarfsverkefnisins, aðstoð vegna samfélagsverkefna um staðbundna þróun, aðstoð vegna 

verkefna innan evrópskrar svæðasamvinnu og aðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-

sjóðsins, þó ekki starfsemi á skrá í 1. mgr. 1. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 717/214 (**), 

b) aðstoð sem er veitt til frumframleiðslu í landbúnaði, þó ekki aðstoð vegna svæðisbundinna fjárfestinga á ystu 

svæðum, svæðisbundinna rekstraraðstoðarkerfa, aðstoð vegna ráðgjafar í þágu lítilla og meðalstórra fyrirtækja, 

aðstoð vegna áhættufjármögnunar, aðstoð vegna rannsókna og þróunar, nýsköpunaraðstoð við lítil og meðalstór 

fyrirtæki, aðstoð vegna umhverfismála, þjálfunaraðstoð, aðstoð vegna starfsmanna sem standa höllum fæti og 
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fatlaðra starfsmanna, aðstoð vegna verkefna starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins , aðstoð vegna 

samfélagsverkefna um staðbundna þróun, aðstoð vegna verkefna innan evrópskrar svæðasamvinnu og aðstoð 

vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins,  

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1379/2013 frá 11. desember 2013 um sameiginlegt markaðskerfi 

fyrir fisk- og lagareldisafurðir, um breytingu á reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1184/2006 og (EB) nr. 1224/2009 

og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 104/2000 (Stjtíð. ESB L 354, 28.12.2013, bls. 1). 

(**) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 717/2014 frá 27. júní 2014 um beitingu 107. og 108. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart minniháttaraðstoð í sjávarútvegs- og lagareldisgeiranum 

(Stjtíð. ESB L 190, 28.6.2014, bls. 45).“ 

d) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4. Þessi reglugerð gildir ekki um: 

a) aðstoðarkerfi sem útiloka ekki skilmerkilega greiðslur stakrar aðstoðar í þágu fyrirtækis, sem krafið er um 

endurgreiðslu í kjölfar fyrri ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar þar sem því er lýst yfir að aðstoð, sem veitt er 

af sama aðildarríki, sé ólögleg og ósamrýmanleg innri markaðnum, að undanskildum aðstoðarkerfum til að bæta 

tjón af völdum tiltekinna náttúruhamfara og aðstoðarkerfum sem falla undir 2. þátt a í 19. gr. b og 16. þátt III. 

viðauka, 

b) sérstaka aðstoð í þágu fyrirtækis eins og um getur í a-lið, 

c) aðstoð til fyrirtækja sem eiga í erfiðleikum, þó ekki aðstoðarkerfi til að bæta tjón af völdum tiltekinna 

náttúruhamfara, upphafsaðstoðarkerfi, svæðisbundin rekstraraðstoðarkerfi, aðstoðarkerfi sem falla undir 19. gr. b, 

aðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja skv. 56. gr. f og aðstoð til fjármálamilliliða skv. 16., 21., 22. og 39. gr. 

og 16. þætti III. kafla, að því tilskildu að þessi kerfi veiti fyrirtækjum í erfiðleikum ekki hagstæðari meðferð en 

öðrum fyrirtækjum. Þrátt fyrir framangreint skal þessi reglugerð gilda um fyrirtæki sem áttu ekki í erfiðleikum  

31. desember 2019 en lentu í erfiðleikum á tímabilinu frá 1. janúar 2020 til 31. desember 2021.“ 

2) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Liðir 63, 64 og 65 falla brott. 

b) Eftirfarandi liðum 102a, 102b og 102c er bætt við: 

„102a) „hleðslugrunnvirki“: fast eða færanlegt grunnvirki sem sér ökutækjum á vegum fyrir rafmagni, 

102b) „áfyllingargrunnvirki“: fast eða færanlegt grunnvirki sem sér ökutækjum á vegum fyrir vetni, 

102c) „endurnýjanlegt vetni“: vetni sem er framleitt með rafgreiningu vatns (í rafgreiningarbúnaði sem er knúinn 

raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum) eða með umbreytingu lífgass eða lífefnafræðilegri umbreytingu á 

lífmassa, í samræmi við viðmiðanir um sjálfbærni sem settar eru fram í 29. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2018/2001 (*). 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/2001 frá 11. desember 2018 um að auka notkun orku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum (Stjtíð. ESB L 328, 21.12.2018, bls. 82).“ 

c) Eftirfarandi liðum 103a–103e er bætt við: 

„103a) „íbúðarbygging“: húsnæði sem er eingöngu ætlað sem einbýli eða fjölbýli, 

103b) „félagsþjónusta“: vel skilgreind þjónusta sem uppfyllir félaglegar þarfir, einkum að því er varðar heilbrigði 

og langtímaumönnun, dagvistun barna, aðgengi og enduraðlögun að vinnumarkaðnum, félagsbústöðum (sem 

merkir húsnæði fyrir illa setta borgara eða félagslega bágstadda hópa sem vegna fjárhagsörðugleika geta ekki 

fengið húsnæði við markaðsskilyrði) og umönnun og félagsleg aðlögun viðkvæmra hópa (eins og útskýrt er í 

11. forsendu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2012/21/ESB (*)),  
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103c) „stafvæðing“: innleiðing á tækni sem notuð er í rafeindabúnaði og/eða kerfum sem gera það mögulegt að efla 

virkni vörunnar, þróa nettengda þjónustu, nútímavæða ferla eða færast yfir í rekstrarlíkön sem byggjast á 

milliliðalausri vöruframleiðslu og afhendingu á þjónustu, sem leiðir að lokum til umbreytandi áhrifa, 

103d) „snjallhæfi“: geta byggingar (eða byggingareininga) til að laga rekstur sinn að þörfum íbúanna, s.s. með því 

að hámarka orkunýtni og heildarnýtingu og laga rekstur sinn að merkjum frá orkunetinu, 

103e) „lítið meðalverðmætt fyrirtæki“: fyrirtæki sem er ekki lítið eða meðalstórt fyrirtæki, er með starfsmanna-

fjölda undir 499 starfsmönnum, reiknað í samræmi við 3.–6. gr. I. viðauka, ársveltu undir 100 milljón evrum 

eða efnahagsreikning undir 86 milljón evrum; telja skal nokkrar einingar sem eina ef einhver þeirra skilyrða 

sem fram koma í 3. mgr. 3. gr. I. viðauka eru uppfyllt, 

  

(*) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/21/EU frá 20. desember 2011 um beitingu 2. mgr. 106. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart ríkisaðstoð í formi bóta til tiltekinna fyrirtækja sem veita opinbera 

þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu (Stjtíð. ESB, L 7, 11.1.2012, bls. 3).“ 

d) Ákvæði 133. liðar falla brott. 

e) Í stað 137. liðar kemur eftirfarandi: 

 „137) „óvirkt netkerfi“: netkerfi án virka eininga, s.s. mannvirkja, röra, stokka, brunna til að sinna eftirliti, mannopa, 

svartra ljósleiðara, götuskápa, aflgjafa, loftnetsstöðva, óvirkra loftneta, mastra, staura og turna,“. 

f) Ákvæði 138. liðar falla brott. 

g) Eftirfarandi liðum 139a, 139b og 139c er bætt við: 

„139a) „staður sem farið er framhjá“: staður sem hægt er að tengja á stuttum tíma gegn eðlilegri virkjunarþóknun 

fyrir notanda, óháð því hvort staðurinn er tengdur netkerfinu. Rekstraraðili getur tilkynnt að farið hafi verið 

um stað því aðeins að hann skuldbindi sig, í kjölfar beiðni frá notanda, til að tengja staðinn gegn eðlilegri 

virkjunarþóknun, án alls viðbótar- eða sérkostnaðar, sem fer ekki yfir meðalvirkjunarþóknun í viðkomandi 

aðildarríki. Þjónustuveitandi rafræns fjarskiptanets skal vera fær um að tengja og virkja þjónustuna á 

viðkomandi stað innan fjögurra vikna frá því að beiðnin berst, 

139b) „aflvakar félagslegra og hagrænna þátta“: einingar sem geta á grundvelli tilgangs síns, eðlis eða 

staðsetningar, með beinum eða óbeinum hætti, leitt fram mikilvægan félagslegan og hagrænan ávinning fyrir 

borgara, fyrirtæki og nærsamfélög á svæðinu umhverfis þá eða á áhrifasvæði þeirra, þ.m.t. meðal opinberra 

yfirvalda, opinberra aðila eða einkaaðila, sem er falinn rekstur þjónustu sem varðar almenna hagsmuni eða 

þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu eins og fram kemur í 2. mgr. 106. gr. sáttmálans, og 

fyrirtækja sem nýta stafrænar leiðir í ríkum mæli, 

139c) „5G-stofnleið“: samgönguleið, vegur, járnbraut eða skipgeng vatnaleið sem nýtur fullrar þjónustu stafrænna 

grunnvirkja til tenginga, einkum 5G kerfa, sem gerir það kleift að veita órofna, samvirka, stafræna þjónustu 

eins og skilgreint er í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1153 (*), s.s. tengda og sjálfvirka 

þjónustu vegna hreyfanleika, svipuð snjallhreyfanleikaþjónusta fyrir járnbrautir eða samvirkar stafrænar 

tengingar á skipgengum vatnaleiðum, 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1153 frá 7. júlí 2021 um að koma á fót sjóði fyrir samtengda 

Evrópu og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1316/2013 og (ESB) nr. 283/2014 (Stjtíð. ESB L 249, 

14.7.2021, bls. 38).“  
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h) Eftirfarandi fyrirsögn og liðum 166–172 er bætt við: 

„Skilgreiningar á aðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins (hugtök sem eru 

skilgreind samkvæmt öðrum fyrirsögnum þessarar greinar skulu hafa sömu merkingu og mælt er fyrir um þar, 

einnig að því er varðar aðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins) 

166) „InvestEU-sjóðurinn“, „ESB-ábyrgð“, „fjármálaafurð“, „landsbundnir stuðningsbankar eða stofnanir“ og 

„samstarfsaðili um framkvæmd“ hafa þá merkingu sem sett er fram í 2. gr. reglugerðar (ESB) 2021/523, 

167) „fjármálamilliliður“: að því er 16. þátt varðar, fjármálamilliliður í skilningi 34. liðar, þó ekki samstarfsaðilar um 

framkvæmd,  

168) „fyrirtæki sem starfar sem fjármálamilliliður“: fjármálamilliliður sem starfar á hagnaðargrundvelli og tekur 

áhættu aðeins á eigin ábyrgð (e. full own risk), án opinberrar ábyrgðar; landsbundnir stuðningsbankar eða 

stofnanir eru ekki taldar til fyrirtækja sem starfa sem fjármálamilliliðir, 

169) „hnútpunktur samevrópska flutningsnetsins í þéttbýli“: hefur þá merkingu sem fram kemur í p-lið 3. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 (*), 

170) „nýr aðili“: járnbrautarfyrirtæki í skilningi 1. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2012/34/ESB (**), sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði: 

a) það fær leyfi skv. 3. mgr. 17. gr. tilskipunar 2012/34/ESB að því er viðkomandi hluta markaðarins varðar, 

innan við 20 árum fyrir veitingu aðstoðarinnar, 

b) það tengist ekki, í skilningi 3. mgr. 3. gr. I. viðauka við þessa reglugerð, járnbrautarfyrirtæki sem fengið 

hefur leyfi í skilningi 14. mgr. 3. gr. tilskipunar 2012/34/ESB fyrir 1. janúar 2010, 

171) „samgöngur í þéttbýli“: samgöngur innan borgar eða þéttbýlisstaðar og á þeim svæðum þar sem fólk ferðast 

milli heimilis og vinnu (e. commuting zones), 

172) „vistkerfi“, „líffræðileg fjölbreytni“ og „gott ástand vistkerfis“: hafa þá merkingu sem sett er fram í 2. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/852 (***). 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 frá 11. desember 2013 um viðmiðunarreglur 

Sambandsins varðandi uppbyggingu samevrópska flutninganetsins og um niðurfellingu á ákvörðun  

nr. 661/2010/ESB (Stjtíð. ESB L 348, 20.12.2013, bls. 1). 

(**) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/34/ESB frá 21. nóvember 2012 um að koma á fót samevrópsku 

járnbrautarsvæði (Stjtíð. ESB L 343, 14.12.2012, bls. 32). 

(***) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/852 frá 18. júní 2020 um að koma á fót ramma til að greiða 

fyrir sjálfbærri fjárfestingu og um breytingu á reglugerð (ESB) 2019/2088 (Stjtíð. ESB L 198, 22.6.2020,  

bls. 13).“ 

3) Ákvæðum 1. mgr. 4. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað f-liðar kemur eftirfarandi: 

„f) aðstoð til fyrirtækja sem taka þátt í verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu: aðstoð skv. 20. gr., 2 milljónir 

evra fyrir hvert fyrirtæki og hvert verkefni; aðstoð skv. 20. gr. a, þær fjárhæðir sem mælt er fyrir um í 2. mgr.  

20. gr. a fyrir hvert fyrirtæki og hvert verkefni,“. 

b) Eftirfarandi vii.–x. lið er bætt við í i-lið: 

„vii. aðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja vegna rannsóknar- og þróunarverkefna sem fengið hafa gæðamerkið 

öndvegisinnsigli og komið er til framkvæmda skv. 25. gr. a, fjárhæðin sem um getur í 25. gr. a, 

viii. aðstoð vegna Marie Skłodowska-Curie verkefna og verkefna um að sanna gildi hugmyndar á vegum Evrópska 

rannsóknaráðsins skv. 25. gr. b, fjárhæðirnar sem um getur í 25. gr. b, 

ix. aðstoð vegna samfjármagnaðra rannsóknar- og þróunarverkefna sem komið er til framkvæmda skv. 25. gr. c, 

fjárhæðirnar sem um getur í 25. gr. c, 

x. aðstoð vegna aðgerða liðsheildar, fjárhæðirnar sem um getur í 25. gr. d,“.  
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c) Í stað s-liðar kemur eftirfarandi: 

„s) fjárfestingaraðstoð vegna umhverfisverndar, að undanskilinni fjárfestingaraðstoð vegna hleðslu- eða áfyllingar-

grunnvirkja, sem eru aðgengileg almenningi, fyrir ökutæki með engri eða lítilli losun, fjárfestingaraðstoð til að 

hreinsa menguð svæði og aðstoð vegna dreifikerfishluta orkunýtna fjarhitunar- og fjarkælimannvirkisins:  

15 milljónir evra fyrir hvert fyrirtæki og hvert fjárfestingarverkefni; 30 milljónir evra fyrir aðstoð vegna 

orkunýtnifjárfestinga í tilteknum byggingum sem falla innan gildissviðs 3. mgr. a 38. gr.; og 30 milljónir evra af 

heildarnafnverði útistandandi fjárfestingaraðstoðar vegna orkunýtnifjárfestinga í tilteknum byggingum sem falla 

innan gildissviðs 7. mgr. 38. gr.“, 

d) Eftirfarandi lið sa er bætt við: 

„sa) fjárfestingaraðstoð vegna hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkja, sem eru aðgengileg almenningi, fyrir ökutæki með 

engri eða lítilli losun: 15 milljónir evra fyrir hvert fyrirtæki og hvert fjárfestingarverkefni og, þegar um kerfi er 

að ræða, árlegt meðalfjármagn allt að 150 milljónir evra,“. 

e) Í stað t-liðar kemur eftirfarandi: 

„t) fjárfestingaraðstoð vegna orkunýtniverkefna, þær fjárhæðir sem settar eru fram í 5. mgr. 39. gr.,“, 

f) Í stað y-liðar kemur eftirfarandi: 

„y) aðstoð til að koma á fót föstum breiðbandsnetum, veitt í formi styrks: 100 milljónir evra í heildarkostnað fyrir 

hvert verkefni; aðstoð vegna fastra breiðbandsgrunnvirkja, veitt í formi fjármögnunarleiðar, nafnfjárhæð 

heildarfjármögnunar sem veitt er endanlegum aðstoðarþega fyrir hvert verkefni má ekki fara yfir 150 milljónir 

evra,“. 

g) Eftirfarandi liðum ya, yb og yc er bætt við: 

„ya) aðstoð til að koma á fót 4G eða 5G farnetum, veitt í formi styrks: 100 milljónir evra í heildarkostnað fyrir hvert 

verkefni; aðstoð vegna 4G eða 5G farneta, veitt í formi fjármögnunarleiðar: nafnfjárhæð heildarfjármögnunar 

sem veitt er endanlegum aðstoðarþega fyrir hvert verkefni má ekki fara yfir 150 milljónir evra, 

yb) aðstoð vegna tiltekinna verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum á sviði samevrópskra stafrænna 

grunnvirkja til tenginga, sem eru fjármögnuð innan ramma reglugerðar (ESB) 2021/1153 eða fá gæðamerkið 

öndvegisinnsigli innan ramma þeirra reglugerðar, veitt í formi styrks, 100 milljónir evra í heildarkostnað fyrir 

hvert verkefni; aðstoð vegna tiltekinna verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum á sviði samevrópskra 

stafrænna grunnvirkja til tenginga, veitt í formi fjármögnunarleiðar, nafnfjárhæð heildarfjármögnunar sem veitt 

er endanlegum aðstoðarþega fyrir hvert verkefni má ekki fara yfir 150 milljónir evra, 

yc) aðstoð í formi inneignarkerfa vegna tenginga: heildarfjármagn ríkisaðstoðar á 24 mánaða tímabili til allra 

inneignarkerfa vegna tenginga í aðildarríki má ekki fara yfir 50 milljónir evra (heildarfjárhæð tekur til 

landsbundinna og svæðisbundinna inneignarkerfa vegna tenginga),“. 

h) Eftirfarandi liðum gg og hh er bætt við: 

„gg) aðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins, fjárhæðirnar sem mælt er fyrir um í  

16. þætti III. kafla, 

hh) aðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja vegna kostnaðar við þátttöku í samfélagsverkefnum um staðbundna 

þróun og verkefnum starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins: að því er varðar aðstoð skv. 19. gr. a,  

2 milljónir evra fyrir hvert fyrirtæki og fyrir hvert verkefni; að því er varðar aðstoð skv. 19. gr. b, fjárhæðirnar 

sem mælt fyrir um í 2. mgr. 19. gr. b fyrir hvert verkefni.“ 

4) Ákvæðum 2. mgr. 5. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi lið ea er bætt við: 

„ea) aðstoð til fyrirtækja vegna þátttöku þeirra í verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu skv. 20. gr. a, þar sem 

kveðið er á um efri mörk til að tryggja að ekki sé farið yfir viðeigandi viðmiðunarmörk sem mælt er fyrir um í 

20. gr.a,“. 

b) Eftirfarandi l-lið er bætt við: 

„l) aðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins, ef skilyrðin sem mælt er fyrir um í 16. þætti 

III. kafla eru uppfyllt.“  
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5) Í 5. mgr. 6. gr. er eftirfarandi i-, j-, k- og l-lið bætt við: 

„i) aðstoð til fyrirtækja sem taka þátt í verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu, ef viðeigandi skilyrði 20. gr. eða 

20. gr. a eru uppfyllt, 

j) aðstoð vegna rannsóknar- og þróunarverkefna sem fengið hafa gæðamerkið öndvegisinnsigli, Marie Skłodowska-

Curie verkefna og verkefna um að sanna gildi hugmyndar á vegum Evrópska rannsóknaráðsins sem fengið hafa 

gæðamerkið öndvegisinnsigli, aðstoð vegna samfjármagnaðra verkefna og samfjármagnaðra aðgerða liðsheildar, ef 

viðeigandi skilyrði sem mælt er fyrir um í 25. gr. a, 25. gr. b, 25. gr. c eða 25. gr. d eru uppfyllt, 

k) aðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins, ef skilyrðin sem mælt er fyrir um í 16. þætti III. 

kafla eru uppfyllt, 

l) aðstoð vegna lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem taka þátt í eða njóta ávinnings af samfélagsverkefnum um 

staðbundna þróun og verkefnum starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins, ef viðeigandi skilyrði 19. gr. a eða 

19. gr. b eru uppfyllt.“ 

6) Í stað annars málsliðar í 1. mgr. 7. gr. kemur eftirfarandi: 

„Heimilt er að reikna út fjárhæð aðstoðarhæfs kostnaðar í samræmi við einfaldaða valkosti varðandi kostnað, sem settir 

eru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1303/2013 (*) eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2021/1060 (**), eftir því hvort á við, að því tilskildu að starfsemin sé a.m.k. að hluta til fjármögnuð úr sjóði Sambandsins 

sem heimilar notkun slíkra einfaldaðra valkosta varðandi kostnað og að kostnaðarflokkurinn sé aðstoðarhæfur samkvæmt 

viðkomandi ákvæði um undanþágu. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1303/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginleg ákvæði um 

Byggðaþróunarsjóð Evrópu, Félagsmálasjóð Evrópu, Samheldnisjóðinn, Dreifbýlisþróunarsjóð evrópsks 

landbúnaðar og Sjávarútvegs- og fiskeldissjóð Evrópu og um almenn ákvæði um Byggðaþróunarsjóð Evrópu, 

Félagsmálasjóð Evrópu, Samheldnisjóðinn og Sjávarútvegs- og fiskeldissjóð Evrópu og um niðurfellingu 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1083/2006 (Stjtíð ESB L 347, 20.12.2013, bls. 320). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1060 frá 24. júní 2021 um almenn ákvæði um Byggða-

þróunarsjóð Evrópu, Félagsmálasjóð Evrópu+, Samheldnisjóðinn, Sjóðinn um sanngjörn umskipti og Sjávarútvegs- 

og fiskeldissjóð Evrópu og fjárhagsreglur fyrir þá og Sjóðinn vegna hælismála, fólksflutninga og aðlögunar, 

Sjóðinn fyrir innra öryggi og fjármögnunarleiðina til fjárstuðnings við landamærastjórnun og stefnu í 

vegabréfsáritunarmálum (Stjtíð. ESB L 231, 30.6.2021, bls. 159).“ 

7) Ákvæðum 8. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað b-liðar 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„b) annarri ríkisaðstoð, í tengslum við sama aðstoðarhæfa kostnaðinn sem skarast að hluta til eða að öllu leyti, 

einungis ef slík sameining leiðir ekki til þess að aðstoðarhlutfall fari yfir hæsta gildandi aðstoðarhlutfall eða 

hæstu gildandi fjárhæð slíkrar aðstoðar samkvæmt þessari reglugerð. 

Ekki skal líta til fjármögnunar sem er látin endanlegum aðstoðarþegum í té, sem nýtur stuðnings InvestEU-sjóðsins, 

sem fellur undir 16. þátt III. viðauka og kostnaðar sem fellur undir þessa fjármögnun, þegar tekin er ákvörðun um 

hvort ákvæðum um uppsöfnun, sem mælt er fyrir um í fyrsta málslið þessa liðar, hafi verið fylgt. Þess í stað skal 

reikna þá fjárhæð, sem varðar ákvörðun um það hvort ákvæðum um uppsöfnun í fyrsta málslið þessa liðar hafi verið 

fylgt, út með eftirfarandi hætti. Í fyrsta lagi skal draga nafnfjárhæð fjármögnunar sem nýtur stuðnings InvestEU-

sjóðsins frá heildarfjárhæð aðstoðarhæfs kostnaðar verkefnisins þannig að fram komi eftirstandandi heildarfjárhæð 

aðstoðarhæfs kostnaðar; í öðru lagi skal hámarksaðstoð reiknuð út með því að beita hæsta aðstoðarhlutfalli eða 

aðstoðarfjárhæð aðeins á heildarfjárhæð aðstoðarhæfs kostnaðar. 

Þegar um er að ræða greinar þar sem tilkynningarmörk eru sett fram sem hámarksfjárhæð aðstoðar skal heldur ekki 

líta til nafnfjárhæðar fjármögnunar, sem látin er endanlegum aðstoðarþegum í té með stuðningi InvestEU-sjóðsins, 

þegar tekin er ákvörðun um hvort tilkynningarmörk í 4. gr. séu virt.   
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Að öðrum kosti má, að því er varðar forgangslán eða ábyrgðir vegna forgangslána sem njóta stuðnings InvestEU-

sjóðsins skv. 16. þætti III. kafla, reikna vergt styrkígildi aðstoðar, sem felst í slíkum lánum eða ábyrgðum sem látnar 

eru endanlegum aðstoðarþegum í té, út í samræmi við b- eða c-lið 2. mgr. 5. gr., eftir því sem við á. Þetta verga 

styrkígildi aðstoðar má nota til að tryggja, í samræmi við fyrsta málslið þessa liðar, að uppsöfnun með annarri aðstoð 

vegna sama tilgreinda aðstoðarhæfa kostnaðarins leiði ekki til þess að farið verði yfir hæsta aðstoðarhlutfall eða hæstu 

aðstoðarfjárhæð sem á við aðstoð samkvæmt þessari reglugerð eða viðeigandi tilkynningarmörk samkvæmt þessari 

reglugerð.“ 

b) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi: 

„4. Aðstoð án tilgreinds aðstoðarhæfs kostnaðar, sem er undanþegin skv. 19. gr. b, 20. gr. a, 21. gr., 22. gr. eða  

23. gr., 56. gr. e (ii. eða iii. liður a-liðar 5. mgr.), 56. gr. e (d-liður 8. mgr.), 56. gr. e (10. mgr.) og 56. gr. f, má 

sameina hvers kyns annarri ríkisaðstoð með tilgreindum aðstoðarhæfum kostnaði. Sameina má aðstoð án tilgreinds 

aðstoðarhæfs kostnaðar annarri ríkisaðstoð án tilgreinds aðstoðarhæfs kostnaðar að hæstu viðeigandi viðmiðunar-

mörkum heildarfjármögnunar sem eru ákveðin fyrir sérstakar aðstæður í hverju tilviki með þessari reglugerð eða 

annarri reglugerð eða ákvörðun um hópundanþágu sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt. Aðstoð án tilgreinds 

aðstoðarhæfs kostnaðar, sem er undanþegin skv. 56. gr. e (ii. eða iii. liður a-liðar 5. mgr.), 56. gr. e (d-liður 8. mgr.), 

56. gr. e (10. mgr.) og 56. gr. f, má sameina hvers kyns annarri ríkisaðstoð án tilgreinds aðstoðarhæfs kostnaðar sem er 

undanþegin samkvæmt þessum greinum.“ 

8) Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. og 2. mgr. kemur eftirfarandi: 

„1. Hlutaðeigandi aðildarríki skal tryggja, á alhliða vefsetri ríkisaðstoðar á lands- eða svæðisvísu, birtingu á: 

a) samantekt upplýsinga, sem um getur í 11. gr., á staðlaða eyðublaðinu sem mælt er fyrir um í II. viðauka, eða hlekk 

sem veitir aðgang að þeim, 

b) heildartexta hverrar aðstoðarráðstöfunar, eins og um getur í 11. gr., eða hlekk sem veitir aðgang að heild-

artextanum, 

c) þeim upplýsingum sem um getur í III. viðauka um sérhverja veitingu aðstoðar sem fer yfir 500 000 evrur eða, að 

því er varðar aðstoðarþega sem eru virkir í frumframleiðslu landbúnaðar, annarra en þeirra sem 2. þáttur a á við 

um, sérhverja veitingu aðstoðar til slíkrar framleiðslu sem fer yfir 60 000 evrur og, að því er varðar aðstoðarþega 

sem eru virkir á sviði sjávarútvegs og lagareldis, annarra en þeirra sem 2. þáttur a á við um, sérhverja veitingu 

aðstoðar sem fer yfir 30 000 evrur. 

Að því er varðar aðstoð sem veitt er til verkefna innan evrópskrar svæðasamvinnu, sem um getur í 20. gr., skulu 

upplýsingarnar sem um getur í þessari málsgrein settar á vefsetur aðildarríkisins þar sem hlutaðeigandi 

stjórnunaryfirvald, eins og það er skilgreint í 21. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1299/2013 (*) 

eða 45. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1059 (**), eftir því hvort á við, er staðsett. Að öðrum 

kosti geta þátttökuaðildarríkin ákveðið að hvert þeirra skuli láta í té þær upplýsingar, sem tengjast aðstoðarráð-

stöfununum innan yfirráðasvæðis þeirra, á viðkomandi vefsetrum. 

Birtingarskyldan sem mælt er fyrir um í fyrstu undirgrein skal ekki gilda um aðstoð sem veitt er til verkefna innan 

evrópskrar svæðasamvinnu, sem um getur í 20. gr. a, eða verkefna starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins og 

samfélagsverkefna um staðbundna þróun skv. 19. gr. b.  

2. Að því er kerfi í formi skattaívilnana og kerfi sem falla undir 16. og 21. gr. (***) varðar, skulu skilyrðin sem sett 

eru fram í c-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. þessarar greinar teljast uppfyllt ef aðildarríki birta tilskildar upplýsingar um 

fjárhæðir stakrar aðstoðar á eftirfarandi bili (í milljónum evra): 

0,03–0,5 (aðeins til sjávarútvegs og lagareldis), 

0,06–0,5 (aðeins til frumframleiðslu í landbúnaði), 

0,5–1, 

1–2, 

2–5,  
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5–10, 

10–30 og 

30 og meira. 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1299/2013 frá 17. desember 2013 um sérstök ákvæði um 

stuðning Byggðaþróunarsjóðs Evrópu við markmið um evrópska svæðasamvinnu (Stjtíð. ESB L 347, 

20.12.2013, bls. 259). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/1059 frá 24. júní 2021 um sérstök ákvæði um markmið 

evrópskrar svæðasamvinnu (Interreg) sem nýtur stuðnings Byggðaþróunarsjóðs Evrópu og ytri fjármögnunar-

leiða (Stjtíð. ESB L 231, 30.6.2021, bls. 94). 

(***) Að því er kerfi sem falla undir 16. og 21. gr. þessarar reglugerðar varðar má fella niður kröfuna um að birta 

upplýsingar um hverja staka úthlutun yfir 500 000 evrum hvað varðar lítil og meðalstór fyrirtæki sem ekki hafa 

stundað neina sölu í viðskiptalegum tilgangi á markaði.“ 

b) Eftirfarandi 3. mgr. a er bætt við: 

„3a. Ef fjármálaafurð er komið til framkvæmda af aðildarríki innan ramma aðildarríkishluta InvestEU-sjóðsins 

eða landsbundnum stuðningsbanka, sem kemur fram sem samstarfsaðili um framkvæmd eða sem fjármálamilliliður 

innan ramma InvestEU-sjóðsins, verður aðildarríkið áfram bundið þeirri skyldu að tryggja birtingu upplýsinga eins og 

mælt er fyrir um í c-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. Þessi skuldbinding telst þó uppfyllt ef samstarfsaðilinn um 

framkvæmd lætur framkvæmdastjórninni upplýsingarnar í té, eins og mælt er fyrir um í c-lið fyrstu undirgreinar  

1. mgr., eigi síðar en 30. júní á næsta ári á eftir fjárhagsárinu þegar aðstoðin var veitt og ef í ábyrgðarsamningnum sem 

framkvæmdastjórnin og samstarfsaðilinn um framkvæmd hafa undirritað sín á milli kveðið er á um kröfuna um að láta 

framkvæmdastjórninni upplýsingarnar í té eins og mælt er fyrir um í c-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr.“, 

9) Í stað 1. mgr. 11. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Aðildarríkin eða, ef um er að ræða aðstoð sem veitt er til verkefna innan evrópskrar svæðasamvinnu, aðildarríkið þar 

sem stjórnunaryfirvaldið eins og það er skilgreint í 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1299/2013 eða 45. gr. reglugerðar (ESB) 

2021/1059, eftir því hvort á við, er staðsett skal senda framkvæmdastjórninni: 

a) um rafrænt tilkynningarkerfi framkvæmdastjórnarinnar, samantekt upplýsinga um hverja aðstoðarráðstöfun sem nýtur 

undanþágu samkvæmt þessari reglugerð, á staðlaða eyðublaðinu sem mælt er fyrir um í II. viðauka ásamt hlekk sem 

veitir aðgang að óstyttum texta aðstoðarráðstöfunarinnar, þ.m.t. breytingar á honum, innan 20 virkra daga frá 

gildistöku hennar og 

b) ársskýrslu, eins og um getur í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 (*), á rafrænu formi, um beitingu 

þessarar reglugerðar sem inniheldur upplýsingar sem tilgreindar eru í reglugerðinni, fyrir hvert heilt ár eða árshluta 

sem fellur innan gildistíma þessarar reglugerðar. Að því er varðar fjármálaafurðir sem komið er til framkvæmda af 

aðildarríki innan ramma aðildarríkishluta InvestEU-sjóðsins eða af landsbundnum stuðningsbanka, sem kemur fram 

sem samstarfsaðili um framkvæmd eða fjármálamilliliður innan ramma InvestEU-sjóðsins, er litið svo á þessi skylda 

aðildarríkisins hafi verið uppfyllt ef samstarfsaðilinn um framkvæmd lætur framkvæmdastjórninni í té ársskýrslur í 

samræmi við viðeigandi skýrslugjafarkröfur sem mælt er fyrir um í ábyrgðarsamningnum sem framkvæmdastjórnin og 

samstarfsaðilinn um framkvæmd hafa undirritað sín á milli. 

Þessi fyrsta undirgrein skal ekki gilda að því er varðar aðstoð sem er veitt til verkefna innan evrópskrar svæðasamvinnu, 

sem um getur í 20. gr. a og verkefna starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins og samfélagsverkefna um staðbundna 

þróun eins og um getur í 19. gr. b. 

  

(*) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá 21. apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (ESB) 

2015/1589 um ítarlegar reglur um beitingu 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB L 140, 

30.4.2004, bls. 1).“  
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10) Í stað 1. mgr. 12. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Til þess að gera framkvæmdastjórninni kleift að fylgjast með þeirri aðstoð sem er undanþegin tilkynningum 

samkvæmt þessari reglugerð skulu aðildarríki eða, að öðrum kosti, ef um er að ræða aðstoð sem er veitt til verkefna innan 

evrópskrar svæðasamvinnu sem um getur í 20. gr., aðildarríkið þar sem stjórnunaryfirvaldið er staðsett halda ítarlegar 

skrár með upplýsingunum og fylgigögnum til að staðfesta að öll skilyrðin sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð hafi 

verið uppfyllt. Slíkar skrár skulu geymdar í 10 ár frá úthlutunardegi sérstöku aðstoðarinnar eða þeim degi þegar síðasta 

aðstoðin var veitt samkvæmt kerfinu. 

Fyrsta undirgreinin skal ekki gilda að því er varðar aðstoð sem er veitt til verkefna innan evrópskrar svæðasamvinnu sem 

um getur í 20. gr. a eða til verkefna á vegum EIP-samstarfsverkefnisins og samfélagsverkefna um staðbundna þróun, eins 

og um getur í 19. gr. b.“ 

11) Ákvæðum 14. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað c-liðar 9. mgr. kemur eftirfarandi: 

„c) hverju starfi sem skapast með fjárfestingunni skal viðhaldið á viðkomandi svæði í a.m.k. fimm ár frá því að fyrst 

var ráðið í stöðuna en í þrjú ár ef um er að ræða lítil eða meðalstór fyrirtæki nema starfið hafi tapast á tímabilinu 

frá 1. janúar 2020 til 30. júní 2021.“ 

b) Í stað 15. mgr. kemur eftirfarandi: 

„15. Að því er varðar nýfjárfestingu, sem tengist verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu og fellur undir 

reglugerð (ESB) nr. 1299/2013 eða reglugerð (ESB) 2021/1059, skal aðstoðarhlutfallið á svæðinu þar sem 

nýfjárfestingin er gilda fyrir alla aðstoðarþega sem taka þátt í verkefninu. Ef nýfjárfestingin er á tveimur eða fleiri 

aðstoðarsvæðum skal hámarkshlutfall aðstoðar vera það hlutfall sem gildir á aðstoðarsvæðinu þar sem stofnað er til 

stærsta hluta aðstoðarhæfa kostnaðarins. Á aðstoðarsvæðum sem uppfylla skilyrði fyrir aðstoð skv. c-lið 3. mgr.  

107. gr. sáttmálans skal þetta ákvæði einungis gilda um stór fyrirtæki ef nýfjárfestingin er í þágu nýrrar 

atvinnustarfsemi.“ 

12) Í stað 4. mgr. 16. gr. kemur eftirfarandi: 

„4. Aðstoðarhæfur kostnaður skal vera heildarkostnaður við þéttbýlisþróunarverkefnið að svo miklu leyti sem hann er í 

samræmi við 37. og 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1303/2013 eða 67. og 68. gr. reglugerðar (ESB) 2021/1060, eftir því 

hvort á við.“ 

13) Eftirfarandi 19. gr. a og 19. gr. b er bætt við: 

„19. gr. a 

Aðstoð vegna kostnaðar sem lítil og meðalstór fyrirtæki, sem taka þátt í samfélagsverkefnum um staðbundna 

þróun eða verkefnum starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins, stofna til 

1. Aðstoð vegna kostnaðar sem stofnað er til af litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem taka þátt í samfélagsverkefnum 

um staðbundna þróun sem eru tilgreind sem LEADER-aðferð við staðbundna þróun innan Dreifbýlisþróunarsjóðs 

evrópsks landbúnaðar, sem falla undir reglugerð (ESB) nr. 1303/2013 eða reglugerð (ESB) 2021/1060, og verkefnum 

starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins, sem falla undir 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013, skal teljast 

samrýmanleg innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans og undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. 

sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessari grein og í I. kafla. 

2. Eftirfarandi kostnaður, sem er settur fram í 1. mgr. 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1303/2013 eða 1. mgr. 34. gr. 

reglugerðar (ESB) 2021/1060, eftir því hvort á við, skal teljast uppfylla skilyrði fyrir samfélagsverkefnum um staðbundna 

þróun og verkefnum starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins:  

a) kostnaður við undirbúning stuðnings, uppbyggingar á getu, þjálfun og tengslamyndun með það fyrir augum að 

undirbúa og koma til framkvæmda samfélagsverkefni um staðbundna þróun eða verkefni starfshóps á vegum EIP-

samstarfsverkefnisins, 

b) framkvæmd samþykktra aðgerða, 

c) undirbúningur og framkvæmd samstarfsverkefna hópsins,  

d) rekstrarkostnaður sem tengist stjórnun framkvæmdar áætlunarinnar um samfélagsverkefni um staðbundna þróun eða 

verkefnis starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins, 

e) aðgerðir EIP-samfélagsins eða innan áætlunarinnar um samfélagsverkefni um staðbundna þróun til að auðvelda skipti 

milli hagsmunaaðila á upplýsingum og stuðla að áætluninni og verkefnunum, auk þess að styðja mögulega 

aðstoðarþega með það fyrir augum að þróa aðgerðir og undirbúa umsóknir.  
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3. Aðstoðarhlutfallið skal ekki fara yfir hámarkshlutfall samfjármögnunar sem kveðið er á um í sérreglugerðum 

sjóðsins sem styðja við samfélagsverkefni um staðbundna þróun og verkefni starfshóps á vegum EIP-samstarfs-

verkefnisins. 

19. gr. b 

Takmarkaðar aðstoðarfjárhæðir til lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem njóta ávinnings af samfélagsverkefnum 

um staðbundna þróun eða verkefnum starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins 

1. Aðstoð til fyrirtækja sem taka þátt í eða njóta ávinnings af samfélagsverkefnum um staðbundna þróun eða 

verkefnum starfshóps á vegum EIP-samstarfsverkefnisins, eins og um getur í 1. mgr. 19. gr. a, skal samrýmast innri 

markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að 

uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessari grein og í I. kafla. 

2. Heildarfjárhæð aðstoðar samkvæmt þessari grein sem veitt er til hvers verkefnis skal ekki fara yfir 200 000 evrur 

vegna samfélagsverkefna um staðbundna þróun og 350 000 evrur vegna verkefna starfshóps á vegum EIP-

samstarfsverkefnisins.“ 

14) Eftirfarandi fyrirsögn þáttar er bætt við á eftir 19. gr. b: 

„ÞÁTTUR 2a 

Aðstoð vegna verkefna innan evrópskrar svæðasamvinnu“. 

15) Í stað 20. gr. kemur eftirfarandi: 

„20. gr. 

Aðstoð við fyrirtæki vegna kostnaðar sem stofnað er til við þátttöku í verkefni innan evrópskrar svæðasamvinnu 

1. Aðstoð vegna kostnaðar sem fyrirtæki stofna til við þátttöku í verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu, sem 

falla undir reglugerð (ESB) nr. 1299/2013 eða reglugerð 2021/1059 skal samrýmast innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 

107. gr. sáttmálans og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem 

mælt er fyrir um í þessari grein og í I. kafla. 

2. Eftirfarandi kostnaður skal teljast aðstoðarhæfur kostnaður ef hann fellur undir þann skilning sem á við um hann í 

framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 481/2014 (*) eða 38.–44. gr. reglugerðar (ESB) 2021/1059, eftir 

því hvort á við, að svo miklu leyti sem hann tengist samstarfsverkefninu: 

a) starfsmannakostnaður, 

b) skrifstofu- og stjórnsýslukostnaður, 

c) ferða- og gistikostnaður, 

d) kostnaður vegna utanaðkomandi sérfræðinga og þjónustu, 

e) kostnaður vegna búnaðar, 

f) kostnaður vegna grunnvirkja og framkvæmda. 

3. Aðstoðarhlutfall skal ekki fara yfir það hámarkshlutfall vegna samfjármögnunar sem kveðið er á um í reglugerð 

(ESB) nr. 1303/2013 eða reglugerð (ESB) 2021/1060 og/eða reglugerð (ESB) 2021/1059, eftir því sem við á. 

  

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 481/2014 frá 4. mars 2014 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1299/2013 að því er varðar sértækar reglur um aðstoðarhæfi kostnaðar vegna 

samstarfsáætlana (Stjtíð ESB L 138, 13.5.2014, bls. 45).“ 

16) Eftirfarandi 20. gr. a er bætt við: 

„20. gr. a 

Takmarkaðar aðstoðarfjárhæðir til fyrirtækja vegna þátttöku í verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu 

1. Aðstoð til fyrirtækja vegna þátttöku í verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu, sem falla undir reglugerð (ESB) 

nr. 1299/2013 eða reglugerð (ESB) 2021/1059, skal samrýmast innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans og 

vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessari 

grein og í I. kafla.  
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2. Heildarfjárhæð aðstoðar samkvæmt þessari grein sem veitt er fyrirtæki fyrir hvert verkefni skal ekki fara yfir  

20 000 evrur.“ 

17) Í stað 1. mgr. 25. gr. kemur eftirfarandi: 

„1. Aðstoð vegna rannsóknar- og þróunarverkefna, þ.m.t. verkefni sem fengið hafa gæðamerkið öndvegisinnsigli 

samkvæmt áætluninni Horizon 2020 eða Horizon Europe, samfjármögnuð rannsóknar- og þróunarverkefni og, þar sem við 

á, aðstoð vegna samfjármagnaðra aðgerða liðsheildar skal samrýmast innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. 

sáttmálans og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er 

fyrir um í þessari grein og í I. kafla.“ 

18) Eftirfarandi 25. gr. a til 25. gr. d er bætt við: 

„25. gr. a 

Aðstoð vegna verkefna sem fengið hafa gæðamerkið öndvegisinnsigli 

1. Aðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja vegna rannsóknar- og þróunarverkefna, auk hagkvæmnirannsókna, sem 

fengið hafa gæðamerkið öndvegisinnsigli samkvæmt áætluninni Horizon 2020 eða Horizon Europe, skal samrýmast innri 

markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að 

uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessari grein og í I. kafla. 

2. Aðstoðarhæf starfsemi innan rannsóknar- og þróunarverkefnisins eða hagkvæmniathugunarinnar sem nýtur aðstoðar 

skal vera starfsemi sem telst aðstoðarhæf samkvæmt reglum áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe, að 

frátalinni starfsemi sem nær út fyrir þróunarstarf. 

3. Flokkar, hámarksfjárhæðir og aðferðir við útreikning á aðstoðarhæfum kostnaði við rannsóknar- eða þróunar-

verkefnið eða hagkvæmniathugunina sem nýtur aðstoðar skulu vera þau sem teljast aðstoðarhæf samkvæmt reglum 

áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe. 

4. Hámarksfjárhæð aðstoðar skal ekki fara yfir 2,5 milljónir evra fyrir hvert lítið eða meðalstórt fyrirtæki fyrir hvert 

rannsóknar- og þróunarverkefni eða hverja hagkvæmniathugun. 

5. Heildarfjármögnun opinberra aðila til hvers rannsóknar- og þróunarverkefnis eða hagkvæmniathugunar skal ekki 

fara yfir fjármögnunarhlutfallið sem ákveðið er fyrir það rannsóknar- og þróunarverkefni eða þá hagkvæmniathugun 

samkvæmt reglum áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe. 

25. gr. b 

Aðstoð vegna Marie Skłodowska-Curie verkefna og verkefna um að sanna gildi hugmyndar á vegum Evrópska 

rannsóknaráðsins  

1. Aðstoð vegna Marie Skłodowska-Curie verkefna og verkefna um að sanna gildi hugmyndar á vegum Evrópska 

rannsóknaráðsins, sem fengið hafa gæðamerkið öndvegisinnsigli samkvæmt áætluninni Horizon 2020 eða Horizon 

Europe, skal samrýmast innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans og vera undanþegin tilkynningarskyldu 

3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessari grein og í I. kafla. 

2. Aðstoðarhæf starfsemi innan ramma verkefnisins sem nýtur aðstoðar skal vera sú sem telst aðstoðarhæf samkvæmt 

reglum áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe. 

3. Flokkar, hámarksfjárhæðir aðstoðar og aðferðir við útreikning á aðstoðarhæfum kostnaði innan ramma verkefnisins 

sem nýtur aðstoðar skulu vera þau sem teljast aðstoðarhæf samkvæmt reglum áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon 

Europe.  

4. Heildarfjármögnun opinberra aðila til hvers verkefnis sem nýtur aðstoðar skal ekki fara yfir þann hámarksstuðning 

sem kveðið er á um í áætluninni Horizon 2020 eða Horizon Europe. 

25. gr. c 

Aðstoð vegna samfjármagnaðra rannsóknar- og þróunarverkefna 

1. Aðstoð sem látin er í té til samfjármagnaðs rannsóknar- og þróunarverkefnis eða hagkvæmniathugunar (þ.m.t. 

rannsóknar- og þróunarverkefni sem komið er til framkvæmda innan Evrópusamstarfs á vegum stofnana, sem byggist á 

185. eða 187. gr. sáttmálans, eða innan samfjármögnunaraðferðar samkvæmt áætlun eins og skilgreint er í reglum 

áætlunarinnar Horizon Europe) sem komið er til framkvæmda í a.m.k. þremur aðildarríkjum eða að öðrum kosti tveimur 

aðildarríkjum og a.m.k. einu samstarfslandi, og eru valin á grundvelli úttektar og röðunar óháðra sérfræðinga í samræmi 
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við reglur áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe, í kjölfar fjölþjóðlegrar auglýsingar eftir umsóknum, skal 

samrýmast innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. 

sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessari grein og í I. kafla. 

2. Aðstoðarhæf starfsemi innan rannsóknar- og þróunarverkefnisins eða hagkvæmniathugunarinnar sem nýtur aðstoðar 

skal vera starfsemi sem telst aðstoðarhæf samkvæmt reglum áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe, að 

frátalinni starfsemi sem nær út fyrir þróunarstarf. 

3. Flokkar, hámarksfjárhæðir og aðferðir við útreikning á aðstoðarhæfum kostnaði skulu vera þau sem teljast 

aðstoðarhæf samkvæmt reglum áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe. 

4. Heildarfjármögnun opinberra aðila skal ekki vera umfram það fjármögnunarhlutfall sem fastsett hefur verið fyrir 

rannsóknar- og þróunarverkefni eða hagkvæmniathugun í kjölfar vals, röðunar og úttektar samkvæmt reglum 

áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe.  

5. Fjármögnun sem veitt er samkvæmt áætluninni Horizon 2020 eða Horizon Europe skal ná yfir a.m.k. 30% 

heildarfjárhæðar aðstoðarhæfs kostnaðar rannsóknar- og nýsköpunaraðgerðar eða nýsköpunaraðgerðar eins og hún er 

skilgreind samkvæmt áætluninni Horizon 2020 eða Horizon Europe. 

25. gr. d 

Aðstoð vegna aðgerða liðsheildar 

1. Aðstoð vegna samfjármagnaðra aðgerða liðsheildar með þátttöku a.m.k. tveggja aðildarríkja og sem eru valdar á 

grundvelli úttektar og röðunar óháðra sérfræðinga í samræmi við reglur áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe, í 

kjölfar fjölþjóðlegra auglýsinga eftir umsóknum, skal samrýmast innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans 

og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 

þessari grein og í I. kafla. 

2. Aðstoðarhæf starfsemi innan ramma samfjármagnaðrar aðgerðar liðsheildar skal vera starfsemi sem telst 

aðstoðarhæf samkvæmt reglum áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe. Starfsemi sem nær út fyrir þróunarstarf 

er undanskilin. 

3. Flokkar, hámarksfjárhæðir og aðferðir við útreikning á aðstoðarhæfum kostnaði skulu vera þau sem teljast 

aðstoðarhæf samkvæmt reglum áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe. Auk þess skal fjárfestingarkostnaður í 

verkefnatengdum efnislegum og óefnislegum eignum vera aðstoðarhæfur. 

4. Heildarfjármögnun opinberra aðila skal ekki fara yfir það fjármögnunarhlutfall sem fastsett hefur verið fyrir aðgerð 

liðsheildar í kjölfar vals, röðunar og úttektar samkvæmt reglum áætlunarinnar Horizon 2020 eða Horizon Europe. Auk 

þess skal aðstoð ekki fara yfir 70% af fjárfestingarkostnaði að því er varðar fjárfestingar í verkefnatengdum efnislegum og 

óefnislegum eignum. 

5. Eftirfarandi viðbótarskilyrði gilda að því er varðar fjárfestingaraðstoð vegna grunnvirkja innan ramma aðgerðar 

liðsheildar: 

a) þegar grunnvirki taka bæði til atvinnustarfsemi og annarrar starfsemi en þeirrar sem er rekin í viðskiptaskyni skal gera 

grein fyrir fjármögnun, kostnaði og tekjum af hverri tegund starfsemi, sérstaklega á grundvelli kostnaðarbók-

haldsreglna sem beita skal af samkvæmni og rökstyðja með hlutlægum hætti, 

b) gjaldið sem er innheimt fyrir rekstur eða notkun grunnvirkjanna skal svara til markaðsverðs, 

c) aðgangur að grunnvirkjum skal vera opinn mörgum notendum og veittur á gagnsæjan hátt án mismununar. Veita má 

fyrirtækjum sem hafa fjármagnað a.m.k. 10% af fjárfestingarkostnaði grunnvirkjanna forgangsaðgang við hagstæðari 

skilyrði. Til þess að forðast ofgreiðslu skal slíkur aðgangur vera í hlutfalli við framlag fyrirtækisins til fjárfestingar-

kostnaðar og skulu þessi skilyrði vera aðgengileg öllum, 

d) ef grunnvirki njóta opinberrar fjármögnunar, jafnt til atvinnustarfsemi og annarrar starfsemi en þeirrar sem er rekin í 

viðskiptaskyni, skulu aðildarríki koma á eftirlits- og endurgreiðslufyrirkomulagi til þess að tryggja að ekki sé farið yfir 

viðeigandi aðstoðarhlutfall í kjölfar aukinnar hlutdeildar atvinnustarfsemi, borið saman við það sem gert var ráð fyrir 

þegar aðstoðin var veitt.“  
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19) Eftirfarandi 36. gr. a er bætt við: 

„36. gr. a 

Fjárfestingaraðstoð vegna hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkja, sem eru aðgengileg almenningi, fyrir ökutæki með 

engri eða lítilli losun 

1. Aðstoð til að koma á fót hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkjum sem sjá ökutækjum með engri eða lítilli losun fyrir 

orku til samgangna skal samrýmast innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans og vera undanþegin 

tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessari grein og í  

I. kafla. 

2. Þessi grein skal einungis taka til aðstoðar sem er veitt til að koma á fót hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkjum sem sjá 

ökutækjum fyrir raforku eða endurnýjanlegu vetni til samgangna. Aðildarríkin skulu sjá til þess að farið sé að kröfunni um 

afhendingu endurnýjanlegs vetnis á öllum efnahagslegum endingartíma grunnvirkisins. 

3. Aðstoðarhæfur kostnaður skal vera kostnaður við uppbyggingu, uppsetningu eða uppfærslu hleðslu- eða 

áfyllingargrunnvirkja. Hann getur tekið til kostnaðar við sjálft hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkið, uppsetningu eða 

uppfærslu á rafmagnsþáttum eða öðrum þáttum, þ.m.t. aflspennar sem eru nauðsynlegir til að tengja hleðslu- eða 

áfyllingargrunnvirkið við netið eða við raforku- eða vetnisframleiðslustöð eða geymslueiningu á staðnum, svo og 

kostnaðar vegna tilheyrandi tæknibúnaðar, mannvirkja, aðlögunar svæða eða vega, uppsetningarkostnaðar og kostnaðar í 

tengslum við öflun viðeigandi leyfa. Kostnaður vegna framleiðslu- eða geymslueininga á staðnum sem framleiða eða 

geyma raforku og kostnaður vegna vetnisframleiðslustöðva á staðnum er undanskilinn. 

4. Veita skal aðstoð samkvæmt þessari grein með útboði á samkeppnisgrundvelli, byggt á skýrum og gagnsæjum 

viðmiðunum án mismununar og má aðstoðarhlutfallið vera allt að 100% af aðstoðarhæfum kostnaði. 

5. Aðstoð sem veitt er einum aðstoðarþega skal ekki fara yfir 40% af heildarfjárveitingu viðkomandi kerfis. 

6. Einungis skal veita aðstoð samkvæmt þessari grein til uppbyggingar, uppsetningar eða uppfærslu hleðslu- eða 

áfyllingargrunnvirkja sem eru aðgengileg almenningi og veita notendum aðgang án mismununar, þ.m.t. í tengslum við 

gjaldskrár, auðkenningu og greiðsluaðferðir og aðra notkunarskilmála og -skilyrði. 

7. Sannreyna skal nauðsyn þess að veita aðstoð sem hvata til að koma á fót hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkjum í sama 

flokki (t.d., að því er varðar hleðslugrunnvirki: venjuleg hleðsla eða hraðhleðsla) á grundvelli opins fyrirframsamráðs við 

almenning eða óháðrar markaðsrannsóknar. Einkum skal sannreyna að ekki sé líklegt að sett verði upp slíkt grunnvirki á 

viðskiptagrundvelli innan þriggja ára frá birtingu aðstoðarráðstöfunarinnar. 

8. Þrátt fyrir 7. mgr. má gera ráð fyrir nauðsyn aðstoðar vegna hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkja þegar annaðhvort 

rafknúin ökutæki með rafhlöðum (fyrir hleðslugrunnvirki) eða vetnisknúin ökutæki (fyrir áfyllingargrunnvirki) telji, hvor 

um sig, minna en 2% af heildarfjölda ökutækja í sama flokki sem eru skráð í viðkomandi aðildarríki. Að því er þessa 

málsgrein varðar skal líta svo á að fólksbifreiðar og létt atvinnuökutæki falli í sama flokk ökutækja. 

9. Sérleyfi eða annað umboð veitt þriðja aðila til að reka hleðslu- eða áfyllingargrunnvirkið sem nýtur stuðnings skal 

veitt á gagnsæjum samkeppnisgrundvelli án mismununar og með tilhlýðilegu tilliti til gildandi reglna um innkaup.“ 

20) Ákvæðum 38. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Aðstoðarhæfur kostnaður skal vera sá aukafjárfestingarkostnaður sem þarf til að ná aukinni orkunýtni. Hann skal 

ákvarðaður sem hér segir: 

a) ef hægt er að greina kostnað vegna fjárfestinga í orkunýtni í heildarfjárfestingarkostnaðinum sem sérstaka 

fjárfestingu skal sá kostnaður sem tengist orkunýtni teljast vera aðstoðarhæfur kostnaður,  
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b) ef fjárfestingin tengist umbótum í orkunýtni i. íbúðarbygginga, ii. bygginga sem eru ætlaðar til kennslu eða 

félagsþjónustu, iii. bygginga sem eru eingöngu notaðar undir starfsemi sem varðar opinbera stjórnsýslu eða 

þjónustu réttarkerfisins, lögreglu eða slökkviliðs eða iv. bygginga sem um getur í i., ii. eða iii. lið og þar sem 

starfsemi, önnur en starfsemi sem um getur í þessum liðum, nýtir minna en 35% af gólffleti innandyra, skal allur 

fjárfestingarkostnaður sem nauðsynlegur er til að ná fram aukinni orkunýtni teljast vera aðstoðarhæfur kostnaður, 

að því tilskildu að umbætur í orkunýtni leiði til a.m.k. 20% minni frumorkuþarfar við endurbætur og a.m.k. 10% 

frumorkusparnaðar borið saman við viðmiðunarmörk sem sett eru í kröfum fyrir nánast núllorkubyggingar í 

innlendum ráðstöfunum til framkvæmdar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/31/ESB (*) þegar um nýrri 

byggingar er að ræða. Fastsetja skal upphaflega frumorkueftirspurn og áætlaðar umbætur með vísan til 

orkunýtnivottorðsins eins og það er skilgreint í 12. mgr. 2. gr. tilskipunar 2010/31/ESB, 

c) í öllum öðrum tilvikum skal skilgreina kostnað við fjárfestingu í orkunýtni með vísan til sambærilegrar en þó síður 

umhverfisvænnar fjárfestingar sem líklegt má telja að hefði verið framkvæmd án aðstoðarinnar. Mismunurinn á 

kostnaði við þessar tvær fjárfestingar er það sem skilgreinir kostnaðinn sem tengist orkunýtni og telst vera 

aðstoðarhæfur kostnaður. 

Kostnaður sem tengist því ekki beint að ná aukinni orkunýtni skal ekki vera aðstoðarhæfur. 

  

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/31/ESB frá 19. maí 2010 um orkunýtingu bygginga (Stjtíð. ESB L 153, 

18.6.2010, bls. 13).“ 

b) Eftirfarandi 3. mgr. a er bætt við: 

„3a. Að því er varðar byggingar sem um getur í b-lið 3. mgr. má sameina fjárfestinguna sem miðar að bættri 

orkunýtni byggingarinnar og fjárfestingar í eftirfarandi þáttum, í hvaða samsetningu sem er:  

a) samþætt orkuver sem nýta endurnýjanlega orku til framleiðslu á raforku og/eða varma á vettvangi,  

b) búnaður til að geyma orku sem er framleidd í orkuverum sem nýta endurnýjanlega orku á vettvangi, 

c) búnaður og tengt grunnvirki sem er innbyggt í bygginguna til hleðslu á rafbílum fyrir íbúa byggingarinnar, 

d) fjárfestingar til stafvæðingar byggingarinnar, einkum til að auka snjallhæfi byggingarinnar. Aðstoðarhæfar 

fjárfestingar geta tekið til aðgerða sem takmarkast við óvirkar innbyggðar raflagnir eða lagningu kapla fyrir 

gagnanet og, ef nauðsyn krefur, fylgihluta óvirka netsins á einkaeigninni utan við bygginguna. Raflagnir eða 

kaplar fyrir gagnanet utan við einkaeignina eru undanskilin. 

Þegar um er að ræða sameinað verk við byggingu, eins og fram kemur í a- til d-lið fyrstu undirgreinar, skal allur 

fjárfestingarkostnaður við hina ýmsu hluta búnaðarins teljast aðstoðarhæfur kostnaður. 

Heimilt er að veita annaðhvort eiganda eða eigendum byggingarinnar eða leigjanda eða leigjendum hennar aðstoðina, 

eftir því hver hefur pantað verkið vegna orkunýtni.“ 

c) Eftirfarandi 7. mgr. er bætt við: 

„7. Aðstoð vegna ráðstafana til að bæta orkunýtni bygginga getur einnig tengst því að auðvelda gerð samninga um 

orkunýtni, með fyrirvara um eftirfarandi samanlögð skilyrði: 

a) stuðningurinn er í formi láns eða ábyrgðar til aðila sem annast umbætur í orkunýtni samkvæmt samningi um 

orkunýtni eða felst í fjármálaafurð sem miðar að endurfjármögnun aðilans (t.d. kröfukaup, kröfukaup með 

afslætti), 

b) nafnfjárhæð útistandandi heildarfjármögnunar samkvæmt þessari málsgrein fyrir hvern aðstoðarþega fer ekki yfir 

30 milljónir evra, 

c) stuðningurinn er veittur litlum og meðalstórum fyrirtækjum eða smærri meðalverðmætum fyrirtækjum, 

d) stuðningurinn er veittur vegna samnings um orkunýtni í skilningi 27. liðar 2. gr. tilskipunar 2012/27/ESB, 

e) samningurinn um orkunýtni varðar byggingu sem um getur í b-lið 3. mgr.“  
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21) Ákvæðum 39. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi: 

„39. gr. 

Fjárfestingaraðstoð vegna orkunýtniverkefna í byggingum í formi fjármögnunarleiða“. 

b) Eftirfarandi 2. mgr. a bætist við: 

„2a. Ef fjárfestingin varðar umbætur á orkunýtni i. íbúðarbygginga, ii. bygginga sem eru ætlaðar til kennslu eða 

félagsþjónustu, iii. bygginga sem eru eingöngu notaðar undir starfsemi sem varðar opinbera stjórnsýslu eða þjónustu 

réttarkerfisins, lögreglu eða slökkviliðs eða iv. bygginga sem um getur í i., ii. eða iii. lið og þar sem starfsemi, önnur 

en starfsemi sem um getur í þessum liðum, nýtir minna en 35% af gólffleti innandyra, má einnig samkvæmt þessari 

grein sameina orkunýtniverkefni og einhverjar eftirtalinna fjárfestinga: 

a) samþætt orkuver sem nýtir endurnýjanlega orku til framleiðslu á raforku og/eða varma á vettvangi, 

b) búnað til að geyma orkuna sem er framleidd í orkuveri sem nýtir endurnýjanlega orku á vettvangi, 

c) búnað og tengt grunnvirki sem er innbyggt í bygginguna til hleðslu á rafbílum fyrir íbúa byggingarinnar, 

d) fjárfestingar til stafvæðingar byggingarinnar, einkum til að auka snjallhæfi byggingarinnar. Aðstoðarhæfar 

fjárfestingar geta tekið til aðgerða sem takmarkast við óvirkar innbyggðar raflagnir eða lagningu kapla fyrir 

gagnanet og, ef nauðsyn krefur, fylgihluta óvirka netsins á einkaeigninni utan við bygginguna. Raflagnir eða 

kaplar fyrir gagnanet utan við einkaeignina eru undanskilin.“ 

c) Í stað 3., 4. og 5. mgr. kemur eftirfarandi: 

„3. Aðstoðarhæfur kostnaður skal vera heildarkostnaður við orkunýtniverkefnið nema að því er varðar byggingar 

sem um getur í 2. mgr. a en þá skal aðstoðarhæfur kostnaður vera heildarkostnaður við orkunýtniverkefnið, auk 

fjárfestingarkostnaðar við ýmsan búnað sem talinn er upp í 2. mgr. a. 

4. Veita skal aðstoðina í formi fjárgjafar, hlutabréfa, ábyrgðar eða láns til orkunýtnisjóðs eða annars 

fjármálamilliliðar sem skal koma því áfram, að því marki sem unnt er, til endanlegra aðstoðarþega sem eru eigendur 

eða leigjendur bygginga, í formi hærri fjármögnunar, minni veðtryggingakrafna, lægri ábyrgðariðgjalda eða lægri 

vaxta. 

5. Aðstoð, sem er veitt úr orkunýtnisjóði eða frá öðrum fjármálamillilið, til aðstoðarhæfs orkunýtniverkefnis getur 

verið í formi lána eða ábyrgða. Nafnvirði lánsins eða ábyrgðarfjárhæðarinnar skal ekki fara yfir 15 milljónir evra fyrir 

hvert verkefni á vegum endanlegra aðstoðarþega nema þegar um er að ræða sameinaðar fjárfestingar sem um getur í  

2. mgr. a en þá skal það ekki fara yfir 30 milljónir evra. Ábyrgðin skal ekki fara yfir 80% af láninu sem liggur til 

grundvallar.“ 

22) Í stað 52. gr. kemur eftirfarandi: 

„52. gr. 

Aðstoð vegna fastra breiðbandsneta 

1. Aðstoð til að koma á fót föstum breiðbandsnetum skal samrýmast innri markaðnum skv. 3. mgr. 107. gr. sáttmálans 

og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 

þessari grein og í I. kafla. 

2. Aðstoðarhæfur kostnaður skal vera allur kostnaður við uppbyggingu, stjórnun og rekstur fasts breiðbandsnets. 

Hámarksfjárhæð aðstoðar til verkefnis skal ákvörðuð í valferli á samkeppnisgrundvelli eins og sett er fram í a-lið 6. mgr. 

Þegar fjárfesting er framkvæmd í samræmi við b-lið 6. mgr., án valferlis á samkeppnisgrundvelli, skal aðstoðarfjárhæðin 

ekki vera hærri en sem nemur mismuninum á aðstoðarhæfum kostnaði og rekstrarhagnaði fjárfestingarinnar. Draga skal 

rekstrarhagnaðinn frá aðstoðarhæfa kostnaðinum fyrir fram á grundvelli raunhæfra spáa og sannprófana eftir á með 

endurgreiðslufyrirkomulagi.  
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3. Eftirfarandi aðrar tegundir fjárfestinga eru aðstoðarhæfar: 

a) að koma á fót föstum breiðbandsnetum til að tengja saman heimili og aflvaka félagslegra og hagrænna þátta á svæðum 

þar sem ekkert netkerfi er fyrir hendi sem er fært um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k. 

30 megabita hraða á sekúndu (lágmarkshraði) eða sem trúverðug áform eru um að verði komið á fót innan þriggja ára 

frá birtingu fyrirhugaðrar aðstoðarráðstöfunar eða innan þess tíma sem það tekur að koma niðurgreidda netinu á fót, 

sem skal ekki vera styttra en tvö ár. Þetta skal sannreynt með kortlagningu og samráði við almenning í samræmi við  

4. mgr. Svæði með a.m.k. eitt starfandi netkerfi eða trúverðug áform um netkerfi sem er fært um að bjóða, á 

áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k. 30 megabita niðurhalshraða á sekúndu eru undanskilin. Netkerfi 

sem fær aðstoð skal tryggja a.m.k. tvöfaldan niðurhals- og upphalshraða borið saman við núverandi netkerfi eða 

trúverðug áform um netkerfi og skal vera fært um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k.  

30 megabita niðurhalshraða á sekúndu (markhraði), 

b) að koma á fót föstum breiðbandsnetum til að tengja saman heimili og aflvaka félagslegra og hagrænna þátta á svæðum 

þar sem ekkert netkerfi er fyrir hendi sem er fært um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k. 

100 megabita hraða á sekúndu (lágmarkshraði) eða sem trúverðug áform eru um að verði komið á fót innan þriggja ára 

frá birtingu fyrirhugaðrar aðstoðarráðstöfunar eða innan þess tíma sem það tekur að koma niðurgreidda netinu á fót, 

sem skal ekki vera styttra en tvö ár. Þetta skal sannreynt með kortlagningu og samráði við almenning í samræmi við  

4. mgr. Svæði með a.m.k. eitt starfandi netkerfi eða trúverðug áform um netkerfi sem er fært um að bjóða, á 

áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k. 100 megabita niðurhalshraða á sekúndu eru undanskilin. Netkerfi 

sem fær aðstoð skal tryggja a.m.k. tvöfaldan niðurhals- og upphalshraða borið saman við núverandi netkerfi eða 

trúverðug áform um netkerfi og skal vera fært um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k.  

300 megabita niðurhalshraða á sekúndu og 100 megabita upphalshraða á sekúndu (markhraði beggja), 

c) að koma á fót föstu breiðbandsneti til að tengja aðeins aflvaka félagslegra og hagrænna þátta á svæðum þar sem aðeins 

eitt netkerfi er fyrir hendi sem er fært um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k. 100 en undir 

300 megabita hraða á sekúndu (lágmarkshraði) eða sem trúverðug áform eru um að verði tekin í notkun innan þriggja 

ára frá birtingu fyrirhugaðrar aðstoðarráðstöfunar eða innan þess tíma sem það tekur að koma niðurgreidda netinu á 

fót, sem skal ekki vera styttra en tvö ár. Þetta skal sannreynt með kortlagningu og samráði við almenning í samræmi 

við 4. mgr. Svæði með a.m.k. eitt starfandi netkerfi eða trúverðuga áætlun um netkerfi sem er fært um að bjóða, á 

áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k. 300 megabita niðurhalshraða á sekúndu eru undanskilin. Svæði 

með a.m.k. tvö starfandi netkerfi eða trúverðug áform um netkerfi sem eru fær um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, 

niðurhalshraða sem nemur a.m.k.100 megabita niðurhalshraða á sekúndu eru undanskilin. Netkerfi sem fær aðstoð 

skal tryggja a.m.k. tvöfaldan niðurhals- og upphalshraða borið saman við starfandi netkerfi eða trúverðug áform um 

netkerfi og skal vera fært um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k. 1 gígabita niðurhalshraða 

á sekúndu (markhraði). 

4. Kortlagningin og samráðið við almenning, sem um getur í 3. mgr., skulu uppfylla allar eftirfarandi kröfur: 

a) í kortlagningunni skal tilgreina þau landfræðilegu marksvæði sem fyrirhugað er að falli undir opinberu íhlutunina og 

taka tillit til allra starfandi netkerfa í opinberri eigu eða í eigu einkaaðila sem eru fær um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, 

lágmarkshraða sem tilgreindur er í 3. mgr., eftir tegund fjárfestingar. Kortlagningin skal framkvæmd i. á vistfangastigi 

hreinna fastlínuneta á grundvelli staða sem netið liggur um og ii. á vistfangastigi fastra, þráðlausra aðgangsneta á 

grundvelli staða sem netið liggur um eða á grundvelli neta sem eru að hámarki 100 x100 metrar. Að því er i. og ii. lið 

varðar skal ætíð sannreyna kortlagninguna með samráði við almenning, 

b) samráð við almenning skal fara fram á vegum lögbærs, opinbers yfirvalds með birtingu á helstu einkennum 

fyrirhugaðrar ráðstöfunar og á skrá yfir landfræðileg marksvæði sem skilgreind eru við kortlagninguna í samræmi við 

a-lið á viðeigandi vefsetri (þ.m.t. á landsvísu). Samráð við almenning skal gefa hagsmunaaðilum tækifæri til að gera 

athugasemdir við ráðstöfunina og leggja fram rökstuddar upplýsingar, í samræmi við a-lið, um net sín sem eru fær um 

að bjóða, á áreiðanlegan hátt, lágmarkshraða sem settur er fram í 3. mgr. á marksvæðinu, sem eru til staðar eða sem 

trúverðug áform eru um að verði tekin í notkun innan þriggja ára frá birtingu fyrirhugaðrar aðstoðarráðstöfunar. Ef 

úthlutunaryfirvaldið notar skemmri eða lengri tíma en þrjú ár til að taka grunnvirkið sem notið hefur niðurgreiðslu í 

notkun skal einnig nota sama tímabil, sem má ekki vera styttra en tvö ár, til að meta hvort trúverðugt sé að netin, sem 

um getur í síðasta málslið, verði tekin í notkun. Samráð við almenning skal vara í a.m.k. 30 daga. 

5. Verkefni sem nýtur aðstoðar skal hafa í för með sér umtalsverðar umbætur (þrepaskiptingu) samanborið við net sem 

þegar eru fyrir hendi eða sem trúverðug áform eru um að verði tekin í notkun innan þriggja ára frá birtingu fyrirhugaðrar 

aðstoðarráðstöfunar eða innan þess tíma sem það tekur að koma niðurgreidda netinu á fót, sem getur ekki verið styttra en 

tvö ár, í samræmi við 4. mgr. Þrepaskipt breyting verður ef ráðist er í umtalsverða nýja fjárfestingu í breiðbandsnetinu, 
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sem er afleiðing af niðurgreiddu íhlutuninni, og niðurgreidda netið leiðir af sér umtalsverða nýja möguleika á markaði að 

því er varðar framboð og flutningsgetu, hraða og samkeppni varðandi breiðbandsaðgang að netþjónustu, samanborið við 

þau breiðbandsnet sem eru til staðar eða sem trúverðug áform eru uppi um. Verkefnið verður að fela í sér verulegar 

fjárfestingar í óvirkum grunnvirkjum sem ganga lengra en lítilsháttar fjárfestingar sem tengjast einungis uppfærslu á 

virkum þáttum netsins. 

6. Aðstoðin skal veitt sem hér segir: 

a) úthluta skal aðstoðinni til veitenda rafrænna fjarskiptaneta og -þjónustu á grundvelli opins og gagnsæs valferlis á 

samkeppnisgrundvelli án mismununar í samræmi við meginreglur um reglur varðandi opinber innkaup og að virtri 

meginreglunni um tæknilegt hlutleysi, með fyrirvara um gildandi reglur um opinber innkaup sem byggjast á 

fjárhagslega hagkvæmasta tilboðinu. Að því er varðar valferli á samkeppnisgrundvelli skal yfirvaldið sem veitir 

aðstoðina ákvarða fyrir fram hlutlægar, gagnsæjar og óhlutdrægar, eigindlegar valforsendur sem þarf að meta á móti 

umbeðinni aðstoðarfjárhæð. Við sambærilega góð skilyrði skal bjóðandi fá aðstoðina ef hann býður lægstu fjárhæð 

sem óskað er eftir aðstoð fyrir, 

b) ef aðstoðin er veitt opinberu yfirvaldi án valferlis á samkeppnisgrundvelli til að koma á fót og stjórna, beint eða fyrir 

tilstuðlan innri aðila, föstu breiðbandsneti skal opinbera yfirvaldið eða innri aðilinn, eftir því sem við á, aðeins veita 

heildsöluþjónustu um niðurgreidda netið. Opinbera yfirvaldið skal tryggja aðgreiningu bókhalds milli fjármuna sem 

notaðir eru til að reka netið og annarra fjármuna þess. Sérleyfi eða öðru umboði veitt þriðja aðila til að byggja eða reka 

netið skal úthluta í opnu og gagnsæju valferli á samkeppnisgrundvelli án mismununar í samræmi við meginreglur um 

reglur varðandi opinber innkaup og að virtri meginreglunni um tæknilegt hlutleysi, með fyrirvara um gildandi reglur 

um opinber innkaup sem byggjast á fjárhagslega hagkvæmasta tilboðinu. 

7. Við rekstur niðurgreidda netsins skal bjóða sem mestan virkan og óvirkan heildsöluaðgang, í samræmi við 139. lið  

2. gr., með sanngjörnum skilmálum og án mismununar, þ.m.t. efnisleg sundurgreining. Hægt er að bjóða 

sýndarsundurgreiningu í verkefni í stað efnislegrar sundurgreiningar ef landsbundið eftirlitsyfirvald lýsir því yfir að vara 

sem býður sýndaraðgang jafngildi efnislegri sundurgreiningu. Virkur heildsöluaðgangur skal veittur til sjö ára að lágmarki 

og heildsöluaðgangur að efnislegum grunnvirkjum, þ.m.t. að stokkum eða staurum, skal ekki háður tímamörkum. Sömu 

aðgangsskilyrði skulu gilda um allt niðurgreidda netið, þ.m.t. þá hluta netsins þar sem fyrirliggjandi grunnvirki hafa verið 

notuð. Aðgangsskyldum skal framfylgt án tillits til breytinga á eignarhaldi, stjórnun eða rekstri niðurgreidda netsins. Ef 

um er að ræða aðstoð vegna lagningar stokka skulu stokkarnir vera nógu stórir til að hýsa a.m.k. þrjú net og mismunandi 

netskipan. 

8. Verð á heildsöluaðgangi skal byggjast á einni af eftirfarandi viðmiðunum: i. birt meðalheildsöluverð sem gildir á 

sambærilegum, samkeppnishæfari svæðum í aðildarríkinu eða Sambandinu, eða ii. þegar slíkt birt verð er ekki fyrir hendi, 

verð sem reglur hafa þegar verið settar um eða eru samþykktar af landsbundnu eftirlitsyfirvaldi fyrir viðkomandi markaði 

og þjónustu, eða iii. ef slíkt birt verð eða verð sem reglur hafa verið settar um er ekki til staðar skal verðlagningin vera í 

samræmi við kostnaðartenginguna og þá aðferðafræði sem fyrirskipuð er í samræmi við regluramma um sérsvið. Með 

fyrirvara um valdsvið landsbundna eftirlitsyfirvaldsins samkvæmt reglurammanum skal hafa samráð við landsbundna 

eftirlitsyfirvaldið um skilmála og skilyrði fyrir aðgangi, þ.m.t. um verð, og um deilur sem tengjast beitingu þessarar 

greinar. 

9. Aðildarríki skulu koma á eftirlits- og endurgreiðslufyrirkomulagi ef fjárhæð aðstoðarinnar sem er veitt til 

verkefnisins fer yfir 10 milljónir evra.“ 

23) Eftirfarandi 52 gr. a, 52. gr. b og 52. gr. c er bætt við: 

„52. gr. a 

Aðstoð vegna 4G og 5G farneta  

1. Aðstoð til að koma á fót 4G og 5G farnetum skal samrýmast innri markaðnum skv. 3. mgr. 107. gr. sáttmálans og 

vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í þessari 

grein og í I. kafla.  
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2. Aðstoðarhæfur kostnaður skal vera allur kostnaður við uppbyggingu, stjórnun og rekstur óvirks farnets. 

Hámarksfjárhæð aðstoðar til verkefnis skal ákvörðuð í valferli á samkeppnisgrundvelli eins og sett er fram í a-lið 7. mgr. 

Þegar fjárfesting er framkvæmd í samræmi við b-lið 7. mgr., án valferlis á samkeppnisgrundvelli, skal aðstoðarfjárhæðin 

ekki vera hærri en sem nemur mismuninum á aðstoðarhæfum kostnaði og rekstrarhagnaði fjárfestingarinnar. Draga skal 

rekstrarhagnaðinn frá aðstoðarhæfa kostnaðinum fyrir fram á grundvelli raunhæfra spáa og sannprófana eftir á með 

endurgreiðslufyrirkomulagi. 

3. Fjárfesting í 5G skal vera á svæðum þar sem farnetum hefur ekki verið komið á fót eða þar sem aðeins eru fyrir 

hendi farnet sem geta stutt allt að 3G farnetsþjónustu og þar sem 4G og 5G farnet eru hvorki til staðar né trúverðug áform 

um að þau verði tekin þar í notkun innan þriggja ára frá birtingu fyrirhugaðrar aðstoðarráðstöfunar eða innan þess tíma 

sem það tekur að koma niðurgreidda netinu á fót, sem skal ekki vera styttra en tvö ár. Þetta skal sannreynt með 

kortlagningu og samráði við almenning í samræmi við 4. mgr. Fjárfesting í 4G skal vera á svæðum þar sem farnetum hefur 

ekki verið komið á fót eða þar sem aðeins eru fyrir hendi farnet sem geta stutt allt að 2G farnetsþjónustu og þar sem 3G, 

4G eða 5G farnet eru hvorki til staðar né trúverðug áform um að þau verði tekin þar í notkun innan þriggja ára frá birtingu 

fyrirhugaðrar aðstoðarráðstöfunar eða innan þess tíma sem það tekur að koma niðurgreidda netinu á fót, sem skal ekki 

vera styttra en tvö ár. Þetta skal sannreynt með kortlagningu og samráði við almenning í samræmi við 4. mgr. 

4. Kortlagningin og samráðið við almenning, sem um getur í 3. mgr., skulu uppfylla allar eftirfarandi kröfur: 

a) í kortlagningunni skulu greinilega skilgreind þau landfræðilegu marksvæði sem fyrirhugað er að opinbera íhlutunin 

taki til og skal tekið tillit til allra núverandi farneta, með hliðsjón af tegund fjárfestingar. Kortlagning skal fara fram á 

grundvelli nets sem er að hámarki 100 x100 metrar. Kortlagning skal ávallt sannprófuð með samráði við almenning, 

b) samráð við almenning skal fara fram á vegum lögbærs, opinbers yfirvalds með birtingu á helstu einkennum 

fyrirhugaðrar ráðstöfunar og á skrá yfir landfræðileg marksvæði sem skilgreind eru við kortlagninguna í samræmi við 

a-lið á viðeigandi vefsetri (þ.m.t. á landsvísu). Samráð við almenning skal hvetja hagsmunaaðila til að gera 

athugasemdir við ráðstöfunina og leggja fram rökstuddar upplýsingar, í samræmi við a-lið, um farnet sín á 

marksvæðinu, sem eru til staðar eða sem trúverðug áform eru um að verði komið á fót innan þriggja ára frá birtingu 

fyrirhugaðrar aðstoðarráðstöfunar. Ef úthlutunaryfirvaldið notar skemmri eða lengri tíma en þrjú ár til að koma á fót 

grunnvirkinu sem notið hefur niðurgreiðslu skal einnig nota sama tímabil, sem má ekki vera styttra en tvö ár, til að 

meta hvort trúverðugt sé að netin sem um getur í síðasta málslið verði tekin í notkun. Samráð við almenning skal vara 

í a.m.k. 30 daga. 

5. Ekki skal tekið tillit til grunnvirkisins sem nýtur aðstoðar til að uppfylla skuldbindingar rekstraraðila farneta um 

útbreiðslu sem leiðir af skilyrðum sem tengd eru afnotarétti á 4G- og 5G-tíðnirófi. 

6. Verkefni sem nýtur stuðnings skal hafa í för með sér umtalsverðar umbætur (þrepaskiptingu) samanborið við farnet 

sem þegar eru fyrir hendi eða sem trúverðug áform eru um að komið verði á fót innan þriggja ára frá birtingu fyrirhugaðrar 

aðstoðarráðstöfunar eða innan þess tíma sem það tekur að koma niðurgreidda netinu á fót, sem getur ekki verið styttra en 

tvö ár, í samræmi við 4. mgr. Þrepaskipt breyting verður ef ráðist er í umtalsverða nýja fjárfestingu í farnetinu, sem er 

afleiðing af niðurgreiddu íhlutuninni, og niðurgreidda netið leiðir af sér umtalsverða nýja möguleika á markaði að því er 

varðar framboð, flutningsgetu, hraða og samkeppni farnetaþjónustu, samanborið við þau net sem eru nú til staðar eða sem 

trúverðug áform eru uppi um að verði tekin í notkun. Verkefnið verður að fela í sér verulegar fjárfestingar í óvirkum 

grunnvirkjum sem ganga lengra en lítilsháttar fjárfestingar sem tengjast einungis uppfærslu á virkum þáttum netsins. 

7. Aðstoðin skal veitt sem hér segir: 

a) úthluta skal aðstoðinni til veitenda rafrænna fjarskiptaneta og -þjónustu á grundvelli opins og gagnsæs valferlis á 

samkeppnisgrundvelli án mismununar í samræmi við meginreglur um reglur um opinber innkaup og að virtri 

meginreglunni um tæknilegt hlutleysi, með fyrirvara um gildandi reglur um opinber innkaup sem byggjast á 

fjárhagslega hagkvæmasta tilboðinu. Að því er varðar valferlið á samkeppnisgrundvelli skal yfirvaldið sem veitir 
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aðstoðina setja fyrir fram hlutlægar, gagnsæjar og óhlutdrægar, eigindlegar valforsendur sem þarf að meta á móti 

umbeðinni aðstoðarfjárhæð. Við sambærilega góð skilyrði skal bjóðandi fá aðstoðina ef hann býður lægstu fjárhæð 

sem óskað er eftir aðstoð fyrir, 

b) ef aðstoðin er veitt opinberu yfirvaldi án valferlis á samkeppnisgrundvelli til að koma á fót og stjórna, beint eða fyrir 

tilstuðlan innri aðila, óvirku farneti skal opinbera yfirvaldið eða innri aðilinn, eftir því sem við á, aðeins veita 

heildsöluþjónustu um niðurgreidda netið. Opinbera yfirvaldið skal tryggja aðgreiningu bókhalds milli fjármuna sem 

notaðir eru til að reka netið og annarra fjármuna sem opinbera yfirvaldið hefur til umráða. Sérleyfi eða öðru umboði 

veitt þriðja aðila til að byggja eða reka netið skal úthluta með opnu og gagnsæju valferli á samkeppnisgrundvelli án 

mismununar í samræmi við meginreglur um reglur um opinber innkaup og að virtri meginreglunni um tæknilegt 

hlutleysi, með fyrirvara um gildandi reglur um opinber innkaup sem byggjast á fjárhagslega hagkvæmasta tilboðinu. 

8. Rekstur niðurgreidda netsins skal bjóða sem mestan virkan og óvirkan heildsöluaðgang, í samræmi við 139. lið.  

2. gr., með sanngjörnum skilmálum og án mismununar. Virkur heildsöluaðgangur skal veittur til sjö ára að lágmarki og 

heildsöluaðgangur að efnislegum grunnvirkjum, þ.m.t. að stokkum eða staurum, skal ekki háður tímamörkum. Sömu 

aðgangsskilyrði skulu gilda um allt niðurgreidda netið, þ.m.t. um þá hluta netsins þar sem fyrirliggjandi grunnvirki hafa 

verið notuð. Aðgangsskyldum skal framfylgt án tillits til breytinga á eignarhaldi, stjórnun eða rekstri niðurgreidda netsins. 

Ef um er að ræða aðstoð vegna lagningar stokka skulu stokkarnir vera nógu stórir til að hýsa a.m.k. alla núverandi 

rekstraraðila farneta. 

9. Verð á heildsöluaðgangi skal byggjast á einni af eftirfarandi viðmiðunum: i. birt meðalheildsöluverð sem gildir á 

sambærilegum, samkeppnishæfari svæðum í aðildarríkinu eða Sambandinu, eða ii. þegar slíkt birt verð er ekki fyrir hendi, 

verð sem reglur hafa þegar verið settar um eða samþykkt hefur verið af landsbundnu eftirlitsyfirvaldi fyrir viðkomandi 

markaði og þjónustu, eða iii. ef slíkt birt verð eða verð sem reglur hafa verið settar um eru ekki til staðar skal 

verðlagningin vera í samræmi við kostnaðartenginguna og þá aðferðafræði sem fyrirskipuð er í samræmi við regluramma 

um sérsvið. Með fyrirvara um valdsvið landsbundna eftirlitsyfirvaldsins samkvæmt reglurammanum skal hafa samráð við 

landsbundna eftirlitsyfirvaldið um skilmála og skilyrði fyrir aðgangi, þ.m.t. um verð, og um deilur sem tengjast beitingu 

þessarar greinar. 

10. Aðildarríki skulu koma á eftirlits- og endurgreiðslufyrirkomulagi ef fjárhæð aðstoðarinnar sem er veitt til 

verkefnisins er yfir 10 milljónum evra. 

11. Notkun 4G- eða 5G-netsins, sem er fjármagnað af hinu opinbera, til að veita fasta, þráðlausa aðgangsþjónustu skal 

einungis leyfð sem hér segir: 

a) á svæðum þar sem engin netkerfi eru þegar fyrir hendi sem eru fær um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða 

sem nemur a.m.k. 30 megabita hraða á sekúndu eða sem trúverðug áform eru um að komið verði á fót innan þriggja 

ára frá birtingu fyrirhugaðrar aðstoðarráðstöfunar eða innan þess tíma sem það tekur að koma niðurgreidda netinu á 

fót, sem getur ekki verið styttra en tvö ár, ef eftirfarandi samanlögð skilyrði eru uppfyllt: i. kortlagningin og samráðið 

við almenning taki einnig tillit til þeirra föstu breiðbandsneta sem eru fyrir hendi eða sem trúverðug áform eru um að 

verði ákvörðuð skv. 4. mgr. 52. gr. og ii. 4G- eða 5G-lausnin fyrir fastan þráðlausan aðgang, sem notið hefur 

stuðnings, sé fær um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k. 30 megabitum á sekúndu og 

a.m.k. tvöföldum niðurhals- og upphalshraða, samanborið við föst net sem eru til staðar eða sem trúverðug áform eru 

uppi um á þessum svæðum, 

b) á svæðum þar sem engin netkerfi eru þegar fyrir hendi sem eru fær um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða 

sem nemur a.m.k. 100 megabita hraða á sekúndu eða sem trúverðug áform eru um að komið verði á fót innan þriggja 

ára frá birtingu fyrirhugaðrar aðstoðarráðstöfunar eða innan þess tíma sem það tekur að koma niðurgreidda netinu á 

fót, sem getur ekki verið styttra en tvö ár, ef eftirfarandi samanlögð skilyrði eru uppfyllt: i. kortlagningin og samráðið 

við almenning taki einnig tillit til þeirra föstu breiðbandsneta sem eru fyrir hendi eða sem trúverðug áform eru um að 

verði ákvörðuð skv. 4. mgr. 52. gr. og ii. 4G- eða 5G-lausnin fyrir fastan þráðlausan aðgang, sem notið hefur 

stuðnings, sé fær um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem nemur a.m.k. 300 megabitum á sekúndu og 

upphalshraða sem nemur 100 megabitum á sekúndu og a.m.k. tvöföldum niðurhals- og upphalshraða samanborið við 

föst net sem eru til staðar eða sem trúverðug áform eru uppi um á þessum svæðum.  



Nr. 8/466 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.1.2023 

 

52. gr. b 

Aðstoð vegna verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum á sviði samevrópskra stafrænna grunnvirkja til 

tenginga 

1. Aðstoð vegna verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum á sviði samevrópskra stafrænna grunnvirkja til 

tenginga sem er veitt fjármagn innan ramma reglugerðar (ESB) 2021/1153 eða sem hafa fengið gæðamerkið 

öndvegisinnsigli innan ramma þeirrar reglugerðar, skal samrýmast innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans 

og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 

þessari grein og í I. kafla. 

2. Verkefni skulu uppfylla almenn samanlögð skilyrði varðandi samrýmanleika sem mælt er fyrir um í 3. mgr. Að auki 

skulu þau falla undir einn þeirra flokka aðstoðarhæfra verkefna sem mælt er fyrir um í 4. mgr. og skulu uppfylla öll 

sérstök skilyrði um samrýmanleika fyrir viðkomandi flokk sem mælt er fyrir um í þeirri málsgrein. Eingöngu verkefni sem 

vísa einungis til þátta og aðila sem tilgreindir eru í hverjum viðkomandi flokki í 4. mgr. skulu falla undir gildissvið 

undanþágunnar í 1. mgr. 

3. Almenn samanlögð skilyrði varðandi samrýmanleika skulu vera eftirfarandi: 

a) aðstoðarþegi verður sjálfur að fjármagna a.m.k. 25% af aðstoðarhæfum kostnaði með eigin fé eða með ytri fjármögnun 

sem inniheldur ekki opinberan fjárstuðning. Ef 25% framlag aðstoðarþega er veitt með ytri fjármögnun fyrir 

milligöngu fjárfestingarvettvangs, sem sameinar mismunandi fjármögnunarleiðir, kemur krafan um að a.m.k. 30% af 

fjárfestingu einkaaðila sé fyrir hendi í vettvanginum í stað skilyrðisins um að ytri fjármögnun feli ekki í sér neinn 

opinberan fjárstuðning, sem mælt er fyrir um í fyrri málslið, 

b) einungis kostnaður sem er aðstoðarhæfur fjárfestingarkostnaður samkvæmt reglugerð (ESB) 2021/1153 til að koma 

grunnvirkinu á fót er aðstoðarhæfur, 

c) verkefnið skal valið í samræmi við reglugerð (ESB) 2021/1153 með einni af eftirfarandi aðferðum: 

i. af óháðum fjármálamillilið sem framkvæmdastjórnin tilnefnir á grundvelli almennt samþykktra viðmiðunarreglna 

um fjárfestingar, 

ii. af framkvæmdastjórninni með útboðsferli á samkeppnisgrundvelli sem byggir á skýrum og gagnsæjum 

viðmiðunum án mismununar, 

iii. af óháðum sérfræðingum sem framkvæmdastjórnin skipar. 

d) verkefnið verður að gera kleift að auka tengjanleika umfram kröfurnar sem tengjast gildandi lagaskyldum, s.s. þeim 

sem tengjast afnotarétti á tíðnirófi, 

e) verkefnið verður að tryggja opinn heildsöluaðgang þriðju aðila, þ.m.t. sundurgreining með sanngjörnum og eðlilegum 

skilyrðum án mismununar í samræmi við 7. og 8. mgr. 52. gr. eða 8. og 9. mgr. 52. gr. a, eins og við á. 

4. Flokkar aðstoðarhæfra verkefna og sértæku samanlögðu skilyrðin um samrýmanleika sem eiga við um þau skulu 

vera eftirfarandi: 

a) fjárfestingar í að koma á fót 5G-stofnleið á kafla sem nær yfir landamæri, sem liggur meðfram flutningastofnleiðum 

sem eru skilgreindar í viðmiðunarreglum samevrópska flutninganetsins eins og mælt er fyrir um í reglugerð (ESB)  

nr. 1315/2013 (stofnleiðir samevrópska flutninganetsins - e. TEN-T corridors), sem uppfylla eftirfarandi sértæk 

samanlögð skilyrði: 

i. verkefnið felst í 5G-stofnleið á kafla sem nær yfir landamæri og sem fer yfir landamæri tveggja eða fleiri 

aðildarríkja eða fer yfir landamæri a.m.k. eins aðildarríkis og a.m.k. eins lands á Evrópska efnahagssvæðinu, 

ii. heildarhlutar 5G-stofnleiða sem liggja yfir landamæri og staðsettar eru í aðildarríki skulu ekki nema meira en 

15% af heildarlengd 5G-stofnleiðanna meðfram samevrópska flutninganetinu í því aðildarríki, sem fellur ekki 

undir gildandi lagalegar skuldbindingar eins og þær sem fylgja afnotarétti á tíðnirófi. Í sérstökum 

undantekningartilvikum, ef aðildarríki styður við að komið verði á fót 5G-stofnleiðum yfir landamæri meðfram 

samevrópska flutninganetinu, skulu heildarhlutar 5G-stofnleiða sem liggja yfir landamæri og eru staðsettir í því 

aðildarríki ekki vera meira en 15% af heildarlengd 5G-stofnleiða meðfram samevrópska flutninganetinu í því 

aðildarríki, sem fellur ekki undir gildandi lagalegar skuldbindingar eins og þær sem fylgja afnotarétti af tíðnirófi,  
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iii. verkefnið tryggir umtalsverða nýja fjárfestingu í 5G-farnetinu, sem hentar tengdri og sjálfvirkri hreyfanleika-

þjónustu, umfram lítilsháttar fjárfestingu sem einungis tengist uppfærslu virku þátta netsins, 

iv. verkefnið styður einungis við að koma nýjum óvirkum grunnvirkjum á fót ef ekki er hægt að endurnota óvirk 

grunnvirki sem eru til staðar, 

b) fjárfestingar í að koma á fót kafla sem nær yfir landamæri innan samevrópska terabitaburðarnetsins sem styður við 

markmið sameiginlega evrópska fyrirtækisins á sviði háþróaðrar gagnavinnslu (e. the European High-Performance 

Computing Joint Undertaking) með því að samtengja tiltekinn gagnavinnslubúnað, ofurtölvubúnað og gagna-

grunnvirki sem uppfylla eftirfarandi sértæk samanlögð skilyrði: 

i. verkefnið skal koma á fót eða afla tengjanlegra eigna, þ.m.t. óhagganleg réttindi á notkun, svarts ljósleiðara eða 

búnaðar til að byggja upp samevrópskt burðarnet sem nær yfir landamæri og sem styður samtenginguna með 

óheftri tengingu enda á milli, sem nemur að lágmarki 1 terabita á sekúndu, a.m.k. tveggja gagnavinnslustöðva, 

ofurtölvuvinnslustöðva eða gagnagrunnvirkja sem: 1) eru hýsingaraðilar sameiginlega evrópska fyrirtækisins á 

sviði háþróaðrar gagnavinnslu, sem komið var á fót í samræmi við reglugerð ráðsins (ESB) 2018/1488 (*), eða 

eru rannsóknarinnviðir og aðrir gagnavinnslu- og gagnainnviðir sem styðja við forystuverkefni og verkefni á 

sviði rannsókna sem settir voru fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/695 (**) og reglugerð 

ráðsins (EB) nr. 723/2009, sem stuðla að því að markmiðum sameiginlega evrópska fyrirtækisins á sviði 

háþróaðrar gagnavinnslu verði náð, og 2) eru staðsett í a.m.k. tveimur aðildarríkjum eða a.m.k. einu aðildarríki og 

a.m.k. einum aðila að evrópska rannsóknarsvæðinu, 

ii. verkefnið tryggir umtalsverða nýja fjárfestingu í burðarnetinu sem er umfram lítilsháttar fjárfestingar, s.s. 

fjárfestingar sem tengjast einungis uppfærslu á hugbúnaði eða leyfisveitingu, 

iii. kaup á tengjanlegum eignum fara fram með opinberu innkaupaferli, 

iv. verkefnið styður einungis við að koma nýjum óvirkum grunnvirkjum á fót ef ekki er hægt að endurnota óvirk 

grunnvirki sem eru til staðar, 

c) fjárfestingar í að koma á fót kafla burðarnets sem nær yfir landamæri og tengir saman skýjagrunnvirki tiltekinna 

aflvaka félagslegra og hagrænna þátta, sem uppfylla eftirfarandi sértæk samanlögð skilyrði: 

i. verkefnið tengir saman skýjagrunnvirki aflvaka félagslegra og hagrænna þátta sem eru opinberar stjórnsýslu-

stofnanir eða opinberir aðilar eða einkaaðilar sem falið er að starfrækja þjónustu í almannaþágu eða þjónustu sem 

hefur almenna, efnahagslega þýðingu í skilningi 2. mgr. 106. gr. sáttmálans, 

ii. verkefnið felst í því að koma nýjum burðarnetum sem ná yfir landamæri á fót á kafla sem nær yfir landamæri eða 

því að bæta verulega fyrirliggjandi burðarnet sem 1) fer yfir landamæri tveggja eða fleiri aðildarríkja eða 2) fer 

yfir landamæri a.m.k. eins aðildarríkis og a.m.k. eins lands á Evrópska efnahagssvæðinu, 

iii. verkefnið tekur til a.m.k. tveggja aðstoðarhæfra aflvaka félagslegra og hagrænna þátta skv. i. lið, sem hvor um sig 

starfar í mismunandi aðildarríkjum eða í einu aðildarríki og einu landi Evrópska efnahagssvæðisins, 

iv. verkefnið tryggir umtalsverða nýja fjárfestingu í burðarnetinu sem er umfram lítilsháttar fjárfestingar, s.s. 

fjárfestingar sem tengjast einungis uppfærslu á hugbúnaði eða leyfisveitingu. Verkefnið skal vera fært um að 

bjóða, á áreiðanlegan hátt, samhverfan niðurhals- og upphalshraða sem er a.m.k. margfeldi af 10 gígabitum á 

sekúndu, 

v. verkefnið styður einungis við að koma nýjum óvirkum grunnvirkjum á fót ef ekki er hægt að endurnota óvirk 

grunnvirki sem eru til staðar, 

d) fjárfestingar í að koma neti neðansjávarkapla á fót, sem uppfylla eftirfarandi sértæk samanlögð skilyrði: 

i. verkefnið felst í neti neðansjávarkapla á kafla sem nær yfir landamæri og sem 1) fer yfir landamæri tveggja eða 

fleiri aðildarríkja eða 2) fer yfir landamæri a.m.k. eins aðildarríkis og a.m.k. eins lands á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Að öðrum kosti skal aðilinn sem fær aðstoð aðeins tryggja að veitt sé heildsöluþjónusta og 

grunnvirkið sem fær stuðning skal bæta tengjanleika ystu svæða Evrópu, yfirráðasvæða handan hafsins eða 

eysvæða, jafnvel innan eins aðildarríkis. 

ii. verkefnið má ekki varða leiðir þar sem a.m.k. tvö burðarnetsgrunnvirki eru þegar fyrir hendi eða sem trúverðug 

áform eru uppi um,  
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iii. verkefnið tryggir umtalsverða nýja fjárfestingu í neti neðansjávarkaplanna með því að leggja nýjan 

neðansjávarkapal eða með tengingu við neðansjávarkapal sem fyrir er og leysir þannig vandamál við offramboð 

og gengur lengra en sem nemur lítilsháttar fjárfestingum. Verkefnið skal vera fært um að bjóða, á áreiðanlegan 

hátt, samhverfan niðurhals- og upphalshraða sem er a.m.k. margfeldi af 1 gígabita á sekúndu 

iv. verkefnið styður einungis við að koma nýjum óvirkum grunnvirkjum á fót ef ekki er hægt að endurnota óvirk 

grunnvirki sem eru til staðar. 

52. gr. c 

Inneign vegna tenginga 

1. Aðstoð í formi inneignarkerfa fyrir neytendur vegna tenginga, til að auðvelda fjarvinnslu, fjarmenntun eða 

þjálfunarþjónustu eða fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki skal samrýmast innri markaðnum skv. 3. mgr. 107. gr. sáttmálans 

og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 

þessari grein og í I. kafla. 

2. Inneignarkerfi má ekki vera virkt lengur en í 24 mánuði. 

3. Eftirfarandi flokkar inneignarkerfa teljast aðstoðarhæfir: 

a) inneignarkerfi sem eru tiltæk neytendum til að gerast áskrifendur að nýjum breiðbandsaðgangi að netþjónustu eða til 

að uppfæra núverandi áskrift að þjónustu sem veitir a.m.k. 30 megabita niðurhalshraða á sekúndu, að því tilskildu að 

allir veitendur rafrænnar fjarskiptaþjónustu sem eru færir um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, niðurhalshraða sem er 

a.m.k. 30 megabitar á sekúndu séu gjaldgengir í inneignarkerfið, en inneignir skulu ekki veittar fyrir að skipta um 

veitendur sem veita sama hraða eða fyrir uppfærslur áskriftar sem er fyrir hendi sem er a.m.k. 30 megabita niðurhal á 

sekúndu, 

b) inneignarkerfi sem lítil og meðalstór fyrirtæki hafa aðgang að vegna áskriftar að nýjum breiðbandsaðgangi að 

netþjónustu eða til að uppfæra núverandi áskrift að þjónustu sem veitir a.m.k. 100 megabita niðurhalshraða á sekúndu, 

að því tilskildu að allir veitendur sem geta með áreiðanlegum hætti veitt a.m.k. 100 megabita niðurhal á sekúndu séu 

gjaldgengir í inneignarkerfið, en inneignir skulu ekki veittar fyrir að skipta um veitendur sem veita sama hraða eða 

fyrir uppfærslur áskriftar sem er fyrir hendi sem er a.m.k. 100 megabita niðurhal á sekúndu. 

4. Inneignir skulu ná yfir allt að 50% af heildaruppsetningarkostnaði og mánaðargjaldi fyrir áskrift að breiðbands-

aðgangi að netþjónustu með þeim hraða sem tilgreindur er í 3. mgr., hvort sem það er stök þjónusta eða hluti af 

þjónustupakka, sem tekur a.m.k. til nauðsynlegs endabúnaðar (mótald/beinir) fyrir aðgang að netinu með þeim hraða sem 

tilgreindur er í 3. mgr. Opinber yfirvöld skulu greiða inneignir milliliðalaust til endanlegra notenda eða beint til þess 

þjónustuveitanda sem endanlegir notendur velja og skal fjárhæð inneigna þá dregin frá á reikningi endanlegra notenda. 

5. Neytendur eða lítil og meðalstór fyrirtæki skulu einungis hafa aðgang að inneignum á svæðum þar sem er a.m.k. eitt 

starfandi net sem er fært um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, þann hraða sem tilgreindur er í 3. mgr., sem skal sannreyna með 

kortlagningu og samráði við almenning. Við kortlagninguna og samráðið við almenning skal auðkenna þau landfræðilegu 

marksvæði sem falla undir a.m.k. eitt net sem er fært um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, hraðann sem tilgreindur er í 3. mgr. 

á meðan inneignarkerfið er virkt, þá aðstoðarhæfu aðila sem eru á svæðinu og safna upplýsingum til að reikna út 

markaðshlutdeild þeirra. Kortlagningin skal framkvæmd i. á vistfangastigi fastlínuneta á grundvelli staða sem netið liggur 

um og ii. á vistfangastigi fastra, þráðlausra aðgangsneta eða farneta á grundvelli staða sem netið liggur um eða á 

grundvelli nets sem er að hámarki 100 x100 metrar. Kortlagningin skal ávallt sannprófuð með samráði við almenning, 

Samráð við almenning skal fara fram af hálfu lögbærs, opinbers yfirvalds með birtingu á helstu einkennum fyrirhugaðrar 

ráðstöfunar og á skrá yfir landfræðileg marksvæði sem skilgreind eru við kortlagninguna á viðeigandi vefsetri, þ.m.t. á 

landsvísu. Með samráði við almenning skal bjóða hagsmunaaðilum að koma með athugasemdir við drögin að 

ráðstöfuninni og leggja fram rökstuddar upplýsingar um þau net sem fyrir eru sem eru fær um að bjóða, á áreiðanlegan 

hátt, þann hraða sem tilgreindur er í 3. mgr. Samráð við almenning skal vara í a.m.k. 30 daga. 

6. Inneignarkerfið skal vera í samræmi við meginregluna um tæknilegt hlutleysi, í þeim skilningi að nota má inneignina 

fyrir áskrift að þjónustu allra rekstraraðila sem eru færir um að bjóða, á áreiðanlegan hátt, þann hraða sem tilgreindur er í 

3. mgr. um breiðbandsnet sem fyrir er, óháð þeirri tækni sem notuð er. Til að auðvelda val neytenda eða lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja skal birta á netinu skrá yfir hæfa þjónustuveitendur fyrir hvert af landfræðilegu marksvæðunum og 

allir þjónustuveitendur sem eiga hagsmuna að gæta skulu geta sótt um að vera með á grundvelli viðmiðana sem eru opnar, 

gagnsæjar og án mismununar.  
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7. Til að teljast hæfur, í tilvikum þar sem veitandi breiðbandsaðgangs að netþjónustu er lóðrétt samþættur og 

markaðshlutdeild hans í smásölu er yfir 25%, verður hann að bjóða, á samsvarandi heildsölumarkaði, öllum veitendum 

rafrænnar fjarskiptaþjónustu a.m.k. eina vöru á heildsöluaðgangi sem getur tryggt að umsækjandi um aðgang geti með 

áreiðanlegum hætti veitt smásöluþjónustu á þeim hraða sem tilgreindur er í 3. mgr. við opin og gagnsæ skilyrði sem eru án 

mismununar. Verð á heildsöluaðgangi skal byggjast á einni af eftirfarandi viðmiðunum: i. birt meðalheildsöluverð sem 

gildir á sambærilegum, samkeppnishæfari svæðum í aðildarríkinu eða Sambandinu, eða ii. þegar slíkt birt verð er ekki 

fyrir hendi, verð sem reglur hafa þegar verið settar um eða samþykkt hafa verið af landsbundnu eftirlitsyfirvaldi fyrir 

viðkomandi markaði og þjónustu, eða iii. ef slíkt birt verð eða verð sem reglur hafa verið settar um eru ekki til staðar skal 

verðlagningin vera í samræmi við kostnaðartenginguna og þá aðferðafræði sem fyrirskipuð er í samræmi við regluramma 

um sérsvið. Með fyrirvara um valdsvið landsbundna eftirlitsyfirvaldsins samkvæmt reglurammanum skal hafa samráð við 

landsbundna eftirlitsyfirvaldið um skilmála og skilyrði fyrir aðgangi, þ.m.t. um verð, og um deilur sem tengjast beitingu 

þessarar greinar. 

  

(*) Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 2018/1488 frá 28. september 2018 um að koma á fót sameiginlega evrópska fyrirtækinu 

á sviði háþróaðrar gagnavinnslu (Stjtíð. ESB L 252, 8.10.2018, bls. 1).  

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/695 frá 28. apríl 2021 um að koma á fót Horizon Europe – 

rammaáætlun um rannsóknir og nýsköpun, um reglur hennar um þátttöku og miðlun og um niðurfellingu reglugerða 

(ESB) nr. 1290/2013 og (ESB) nr. 1291/2013 (Stjtíð. ESB L 170, 12.5.2021, bls. 1).“ 

24) Eftirfarandi 16. þáttur bætist við á eftir 56. gr. c: 

„16. ÞÁTTUR 

Aðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins 

56. gr. d 

Gildissvið og almenn skilyrði 

1. Þessi þáttur gildir um aðstoð sem tengist fjármálaafurðum sem njóta stuðnings úr InvestEU-sjóðnum sem veitir 

samstarfsaðilum um framkvæmd, fjármálamilliliðum eða endanlegum aðstoðarþegum aðstoð. 

2. Aðstoðin skal samrýmast innri markaðnum í skilningi 3. mgr. 107. gr. sáttmálans og vera undanþegin tilkynningar-

skyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans, að uppfylltum skilyrðunum sem mælt er fyrir um í I. kafla, þessari grein og að 

uppfylltri annaðhvort 56. gr. e eða 56. gr. f. 

3. Aðstoðin skal uppfylla öll gildandi skilyrði sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2021/523 og viðmiðunarreglur 

InvestEU-sjóðsins fyrir fjárfestingar sem mælt er fyrir um í viðaukanum við framselda reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2021/1078 (*). 

4. Hámarks viðmiðunarmörkin, sem mælt er fyrir um í 56. gr. e og 56. gr. f, skulu gilda um heildarfjárhæð útistandandi 

fjármögnunar, svo fremi að fjármögnunin sem veitt er samkvæmt fjármálaafurð sem nýtur stuðnings InvestEU-sjóðsins, 

feli í sér aðstoð. Hámarks viðmiðunarmörkin skulu gilda: 

a) fyrir hvert verkefni ef um er að ræða aðstoð sem fellur undir 56. gr. e (2. og 4. mgr.), 56. gr. e (i. liður a-liðar 5. mgr.), 

56. gr. e (6. og 7. mgr.), 56. gr. e (a- og b-liður 8. mgr.) og 56. gr. e (9. mgr.), 

b) fyrir hvern endanlegan aðstoðarþega ef um er að ræða aðstoð sem fellur undir 56. gr. e (ii. og iii. liður a-liðar 5. mgr.), 

56. gr. e (d-liður 8. mgr.), 56. gr. e (10. mgr.) og 56. gr. f. 

5. Aðstoð skal ekki veitt í formi endurfjármögnunar eða ábyrgða á eignasöfnum sem eru fyrir hendi hjá fjármála-

milliliðum. 

56. gr. e 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna fjármálaafurða sem njóta stuðnings InvestEU-sjóðsins 

1. Aðstoð til endanlegs aðstoðarþega vegna fjármálaafurðar sem nýtur stuðnings InvestEU-sjóðsins skal: 

a) uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í 2.–9. mgr. og 

b) ef fjármögnunin er veitt endanlegum aðstoðarþega í formi lána, skulu vextir samsvara a.m.k. grunnvöxtum 

viðmiðunarvaxta sem voru í gildi þegar lánið var veitt.  
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2. Aðstoð vegna verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum á sviði samevrópskra stafrænna grunnvirkja til 

tenginga, sem fjármögnuð eru samkvæmt reglugerð (ESB) 2021/1153 eða fá gæðamerkið öndvegisinnsigli samkvæmt 

þeirri reglugerð, skal einungis veitt til verkefna sem uppfylla öll almenn og sértæk skilyrði um samrýmanleika sem mælt 

er fyrir um í 52. gr. b. Nafnverð heildarfjármögnunar, sem er veitt endanlegum aðstoðarþega til hvers verkefnis sem nýtur 

stuðnings úr InvestEU-sjóðnum, skal ekki vera hærra en 150 milljónir evra. 

3. Aðstoð vegna fjárfestinga í föstum breiðbandsnetum til að tengja einungis tiltekna aðstoðarhæfa aflvaka félagslegra 

og hagrænna þátta skal uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a) aðstoð skal einungis veitt verkefnum sem uppfylla öll skilyrði um samrýmanleika, sem mælt er fyrir um í 52. gr., 

nema annað sé tekið fram í c- og d-lið þessarar málsgreinar, 

b) nafnverð heildarfjármögnunar, sem er veitt endanlegum aðstoðarþega til hvers verkefnis sem nýtur stuðnings úr 

InvestEU-sjóðnum, skal ekki vera hærra en 150 milljónir evra, 

c) verkefnið tengir einungis saman aflvaka félagslegra og hagrænna þátta sem eru opinberar stjórnsýslustofnanir eða 

opinberir aðilar eða einkaaðilar sem falið er að starfrækja þjónustu í almannaþágu eða þjónustu sem hefur almenna, 

efnahagslega þýðingu í skilningi 2. mgr. 106. gr. sáttmálans. Verkefni, þ.m.t. þættir eða einingar aðrar en þær sem 

tilgreindar eru í þessum lið, eru undanskilin, 

d) þrátt fyrir 4. mgr. 52. gr. skal sannprófa greindan markaðsbrest annaðhvort með viðeigandi tiltækri kortlagningu eða, 

þegar slík kortlagning er ekki tiltæk, með samráði við almenning sem hér segir: 

i. kortlagningin getur talist viðeigandi ef hún er ekki eldri en 18 mánaða og nær yfir öll net sem geta áreiðanlega 

skilað a.m.k. 100 megabita niðurhalshraða á sekúndu en undir 300 megabita niðurhalshraða á sekúndu 

(lágmarkshraði) sem fer um athafnasvæði aðstoðarhæfs aflvaka félagslegs og hagræns þáttar sem tilgreindur er í 

c-lið. Lögbært, opinbert yfirvald verður að framkvæma þessa kortlagningu með hliðsjón af öllum netum sem geta 

með áreiðanlegum hætti skilað lágmarkshraða sem er fyrir hendi eða sem trúverðug áform eru uppi um á næstu 

þremur árum eða innan sama tímabils og fyrirhuguð stuðningsíhlutun, sem getur ekki verið styttri en tvö ár, og 

verður að framkvæma i. fyrir netkerfi sem eru eingöngu á vistfangastigi og sem netið liggur um og ii. fyrir föst, 

þráðlaus aðgangsnet á vistfangastigi á grundvelli staða sem netið liggur um eða á grundvelli nets sem er að 

hámarki 100 x 100 metrar, 

ii. lögbært, opinbert yfirvald skal hafa samráð við almenning með birtingu á viðeigandi vefsetri þar sem 

hagsmunaaðilum er boðið að gera athugasemdir við drögin að ráðstöfuninni og leggja fram rökstuddar 

upplýsingar um net sem geta með áreiðanlegum hætti skilað a.m.k. 100 megabita niðurhalshraða á sekúndu en 

undir 300 megabita niðurhalshraða á sekúndu (lágmarkshraði), sem er fyrir hendi eða sem trúverðug áform eru 

uppi um á næstu þremur árum eða innan sama tímabils og fyrirhuguð stuðningsaðgerð, sem getur ekki verið styttri 

en tvö ár, sem fer um athafnasvæði aðstoðarhæfs aflvaka félagslegs og hagræns þáttar eins og um getur í c-lið, á 

grundvelli upplýsinga: i. fyrir eingöngu fastlínunet á vistfangastigi á grundvelli staða sem netið liggur um og ii. 

fyrir föst, þráðlaus aðgangsnet á vistfangastigi á grundvelli staða sem netið liggur um eða á grundvelli nets sem er 

að hámarki 100 x100 metrar. Samráð við almenning skal vara í a.m.k. 30 daga. 

4. Aðstoð vegna orkuframleiðslu og orkugrunnvirkja skal uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a) aðstoð skal einungis veitt vegna fjárfestinga í orkugrunnvirkjum fyrir gas og rafmagn sem ekki eru undanþegin 

aðgangi þriðju aðila, gjaldskrárstýringu og sundurgreiningu, á grundvelli löggjafar um innri orkumarkaðinn fyrir 

eftirfarandi flokka verkefna: 

i. að því er varðar grunnvirki fyrir gas, verkefni sem eru á ráðandi skrá Sambandsins yfir verkefni sem þjóna 

sameiginlegum hagsmunum í VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 347/2013 (**), 

ii. að því er varðar raforkugrunnvirki: 

1) snjallnet, þ.m.t. fjárfestingar í þróun, snjallvæðingu og nútímavæðingu grunnvirkja fyrir flutning og dreifingu 

á raforku, 

2) aðrar framkvæmdir: 

— sem uppfylla þau viðmið sem mælt er fyrir um í c-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 347/2013 eða 

— sem eru á ráðandi skrá Sambandsins yfir verkefni sem þjóna sameiginlegum hagsmunum í VII. viðauka 

við reglugerð (ESB) nr. 347/2013,  
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3) önnur verkefni, að undanskilinni geymslu á raforku, á svæðum sem njóta aðstoðar, 

iii. verkefni varðandi geymslu á raforku, sem byggjast á nýrri og nýstárlegri tækni, án tillits til spennustigs tengingar 

við netið, 

b) fjárfestingaraðstoð vegna framleiðslu á orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

i. aðstoð skal einungis veitt nýjum orkuverum sem eru valin á grundvelli samkeppni, gagnsæis, hlutlægni og án 

mismununar, 

ii. einnig má veita má aðstoð vegna nýrra orkuvera í tengslum við geymslubúnað eða rafgreiningarbúnað fyrir vetni, 

að því tilskildu að bæði geymslubúnaðurinn fyrir raforkuna eða vetnið og rafgreiningarbúnaðurinn fyrir vetnið 

noti aðeins þá orku sem er framleidd í orkuveri/-um sem nýta endurnýjanlega orku, 

iii. aðstoð skal ekki veitt til vatnsorkustöðva sem uppfylla ekki kröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 

2000/60/EB, 

iv. ef um er að ræða orkuver sem framleiða lífeldsneyti skal aðstoð einungis veitt orkuverum sem framleiða sjálfbært 

lífeldsneyti annað en lífeldsneyti úr matvælum. 

c) Nafnverð heildarfjármögnunar, sem er veitt endanlegum aðstoðarþega til hvers verkefnis sem um getur í a-lið, sem 

nýtur stuðnings úr InvestEU-sjóðnum, skal ekki vera hærra en 150 milljónir evra. Nafnverð heildarfjármögnunar, sem 

er veitt endanlegum aðstoðarþega til hvers verkefnis sem um getur í b-lið, sem nýtur stuðnings úr InvestEU-sjóðnum, 

skal ekki vera hærra en 75 milljónir evra. 

5. Aðstoð vegna innviða og starfsemi á sviði félagsmála, menntunar, menningar og náttúruarfleifðar skal uppfylla 

eftirfarandi skilyrði: 

a) nafnverð heildarfjármögnunar, sem er veitt endanlegum aðstoðarþega sem nýtur stuðnings úr InvestEU-sjóðnum, skal 

ekki vera hærra en: 

i. 100 milljónir evra fyrir hvert verkefni sem felst í fjárfestingu í grunnvirkjum sem notuð eru til að veita félagslega 

þjónustu og til að mennta, 150 milljónir evra fyrir hvert verkefni sem tengist varðveislu menningar og 

menningararfleifðar og starfsemi sem sett er fram í 2. mgr. 53. gr., þ.m.t. náttúruarfleifð, 

ii. 30 milljónir evra fyrir starfsemi sem tengist félagsþjónustu, 

iii. 75 milljónir evra fyrir starfsemi sem tengist menningu og varðveislu menningararfleifðar og 

iv. 5 milljónir evra til menntunar og þjálfunar. 

b) aðstoð skal ekki veitt til þjálfunar sem miðar að því að uppfylla lögboðnar landsbundnar kröfur um þjálfun. 

6. Aðstoð vegna samgangna og samgöngugrunnvirkja skal uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a) aðstoð vegna grunnvirkja, annarra en hafna, skal einungis veitt til eftirfarandi verkefna: 

i. verkefni sem þjóna sameiginlegum hagsmunum, eins og skilgreint er í a-lið 3. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1315/2013, að undanskildum verkefnum sem varða grunnvirki hafna eða flugvalla, 

ii. tengingar við hnútpunkta samevrópska flutningsnetsins í þéttbýli, 

iii. járnbrautarvagnar sem eru eingöngu ætlaðir til að veita járnbrautarflutningaþjónustu sem fellur ekki undir 

opinberan þjónustusamning í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007 (***), að því 

tilskildu að aðstoðarþeginn sé nýr aðili, 

iv. flutningar í þéttbýli, 

v. hleðslu- eða áfyllingargrunnvirki sem sjá ökutækjum fyrir rafmagni eða endurnýjanlegu vetni, 

b) aðstoð vegna verkefna á sviði hafnargrunnvirkja skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

i. aðstoðina má aðeins veita vegna fjárfestinga í aðgangsgrunnvirkjum og hafnargrunnvirkjum sem eru gerð 

aðgengileg áhugasömum notendum á jafnréttisgrundvelli án mismununar og með markaðsskilmálum, 

ii. hvers konar sérleyfi eða annað umboð, sem veitt er þriðja aðila til að byggja, endurbæta, reka eða leigja 

hafnargrunnvirki sem fengið hefur aðstoð, skal veitt á opnum og gagnsæjum grundvelli án mismununar og 

skilyrðislaust. 

iii. aðstoð skal ekki veitt til fjárfestinga í yfirbyggingum hafna.  
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c) nafnverð heildarfjármögnunar, sem er veitt endanlegum aðstoðarþega samkvæmt a- eða b-lið, til hvers verkefnis sem 

nýtur stuðnings úr InvestEU-sjóðnum, skal ekki vera hærra en 150 milljónir evra. 

7. Aðstoð vegna annarra grunnvirkja skal uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a) aðstoð skal einungis veitt til eftirfarandi verkefna: 

i. fjárfesting í vatnsveitu og grunnvirkjum fyrir skólp til almenningsnota, 

ii. fjárfesting í endurvinnslu og undirbúningi fyrir endurnotkun í samræmi við 1.–6. mgr. 47. gr., að því marki sem 

hún miðar að því að stjórna úrgangi sem myndast hjá öðrum fyrirtækjum, 

iii. fjárfesting í rannsóknainnviðum, 

iv. fjárfesting í byggingu eða endurnýjun á aðstöðu fyrir nýsköpunarklasa, 

b) nafnverð heildarfjármögnunar, sem er veitt endanlegum aðstoðarþega til hvers verkefnis sem nýtur stuðnings úr 

InvestEU-sjóðnum, skal ekki vera hærra en 100 milljónir evra. 

8. Aðstoð vegna umhverfisverndar, þ.m.t. loftslagsvernd, skal uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

a) aðstoð skal einungis veitt til eftirfarandi verkefna: 

i. fjárfestingar sem gera fyrirtækjum kleift að ráða bót á eða koma í veg fyrir spjöll á efnislegu umhverfi (þ.m.t. 

loftslagsbreytingar) eða náttúruauðlindum vegna starfsemi aðstoðarþega, að því marki sem fjárfestingin gengur 

lengra en kveðið er á um í umhverfisverndarstöðlum Sambandsins eða ef hún eykur umhverfisvernd ef engir 

Sambandsstaðlar eru fyrir hendi eða ef hún telst snemmbær aðlögun að síðari Sambandsstöðlum um 

umhverfisvernd, 

ii. ráðstafanir til að bæta orkunýtni fyrirtækis, að svo miklu leyti sem umbætur í orkunýtni eru ekki gerðar til að 

tryggja að fyrirtækið fari að Sambandsstöðlum sem þegar hafa verið samþykktir jafnvel þótt þeir hafi ekki enn 

öðlast gildi, 

iii. hreinsun mengaðra svæða, að svo miklu leyti sem enginn lögaðili eða einstaklingur, sem ber ábyrgð á 

umhverfistjóninu samkvæmt gildandi lögum, er tilgreindur í samræmi við mengunarbótaregluna eins og um getur 

í 3. mgr. 45. gr., 

iv. umhverfisrannsóknir, 

v. umbætur og endurheimt líffræðilegrar fjölbreytni og vistkerfa ef sú starfsemi stuðlar að því að vernda, varðveita 

eða endurheimta líffræðilega fjölbreytni og tryggja gott ástand vistkerfa eða til að vernda vistkerfi sem eru þegar í 

góðu ásigkomulagi, 

b) með fyrirvara um a-lið, ef aðstoðarráðstöfunin tengist úrbótum á orkunýtni 1) íbúðarbygginga, 2) bygginga sem eru 

eingöngu notaðar undir starfsemi sem varðar menntun eða félagsþjónustu eða starfsemi sem varðar þjónustu 

réttarkerfisins, lögreglu eða slökkviliðs, 3) bygginga sem eru ætlaðar fyrir starfsemi í tengslum við opinbera 

stjórnsýslu eða 4) bygginga sem um getur í 1., 2. eða 3. lið og þar sem önnur starfsemi en sú sem um getur í 1., 2. eða 

3. lið er minni en 35% af gólfrými innandyra, má einnig veita aðstoð vegna ráðstafana sem bæta samtímis orkunýtni 

þessara bygginga og samþætta einhverjar eða allar eftirfarandi fjárfestingar: 

i. samþætt orkuver sem framleiða endurnýjanlega orku á vettvangi í byggingunni sem aðstoðarráðstöfunin vegna 

orkunýtni á við um. Með samþættu orkuveri sem nýtir endurnýjanlega orku er átt við framleiðslu á rafmagni 

og/eða varma. Það má sameina búnaði til geymslu á endurnýjanlegri orku sem framleidd er á vettvangi, 

ii. geymslumannvirki á staðnum, 

iii. búnað og tengd grunnvirki sem eru innbyggð í bygginguna til hleðslu á rafbílum íbúa byggingarinnar, 

iv. fjárfestingar fyrir stafvæðingu byggingarinnar, einkum til að auka snjallhæfi byggingarinnar. Fjárfestingar fyrir 

stafvæðingu byggingarinnar geta tekið til aðgerða sem takmarkast við óvirkar innbyggðar lagnir eða lagningu 

kapla fyrir gagnanet og, ef nauðsyn krefur, fylgihluta óvirka netsins á einkaeigninni utan við bygginguna. 

Raflagnir eða kaplar fyrir gagnanet utan við einkaeignina eru undanskilin,  
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Endanlegur aðstoðarþegi getur verið annaðhvort eigandi eða eigendur byggingarinnar eða leigutaki eða leigutakar eftir 

því hver fær fjármögnunina fyrir verkefnið, 

c) nafnverð heildarfjármögnunar, sem er veitt endanlegum aðstoðarþega til hvers verkefnis sem um getur í a-lið, sem 

nýtur stuðnings úr InvestEU-sjóðnum, skal ekki vera hærra en 50 milljónir evra. 

d) Nafnverð heildarfjármögnunar sem veitt er til hvers verkefnis sem um getur í b-lið, sem nýtur stuðnings úr InvestEU-

sjóðnum, skal ekki vera hærra en 50 milljónir evra fyrir hvern endanlegan aðstoðarþega og byggingu, 

e) aðstoð vegna ráðstafana til að bæta orkunýtni bygginga, sem um getur í b-lið, getur einnig tengst því að auðvelda gerð 

samninga um orkunýtni, með fyrirvara um eftirfarandi skilyrði: 

i. stuðningurinn er í formi láns eða ábyrgðar til aðila sem annast umbætur í orkunýtni samkvæmt samningi um 

orkunýtni eða felst í fjármálaafurð sem miðar að endurfjármögnun aðilans (t.d. kröfukaup, kröfukaup með 

afslætti), 

ii. nafnverð heildarfjármögnunar, sem nýtur stuðnings úr InvestEU-sjóðnum, skal ekki vera hærra en 30 milljónir 

evra, 

iii. stuðningurinn er veittur litlum og meðalstórum fyrirtækjum eða smærri meðalverðmætum fyrirtækjum, 

iv. stuðningurinn er veittur vegna samnings um orkunýtni í skilningi 27. mgr. 2. gr. tilskipunar 2012/27/ESB, 

v. samningurinn um orkunýtni varðar byggingu sem um getur í b-lið 8. mgr. 

9. Aðstoð vegna rannsókna, þróunar, nýsköpunar og stafvæðingar skal uppfylla eftirtalin skilyrði: 

a) aðstoð má veita til: 

i. grunnrannsókna, 

ii. iðnaðarrannsókna, 

iii. þróunarstarfs, 

iv. nýsköpunar á sviði verkferla eða nýsköpunar á sviði skipulags fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, 

v. ráðgjafarþjónustu á sviði nýsköpunar og stuðningsþjónustu á sviði nýsköpunar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, 

vi. stafvæðingar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, 

b) fyrir verkefni sem falla undir i-, ii- og iii-lið a-liðar skal nafnverð heildarfjármögnunar, sem er veitt endanlegum 

aðstoðarþega til hvers verkefnis sem nýtur stuðnings úr InvestEU-sjóðnum, ekki vera hærra en 75 milljónir evra. Fyrir 

verkefni sem falla undir iv-, v- og vi-lið a-liðar skal nafnverð heildarfjármögnunar, sem er veitt endanlegum 

aðstoðarþega til hvers verkefnis sem nýtur stuðnings úr InvestEU-sjóðnum, ekki vera hærra en 30 milljónir evra. 

10. Lítil og meðalstór fyrirtæki eða, eftir atvikum, smærri meðalverðmæt fyrirtæki geta, til viðbótar við þá flokka 

aðstoðar sem kveðið er á um í 2.–9. mgr., einnig fengið aðstoð í formi fjármögnunar sem InvestEU-sjóðurinn styður, að 

því tilskildu að eitt af eftirfarandi skilyrðum sé uppfyllt: 

a) nafnverð heildarfjármögnunar sem veitt er hverjum endanlegum aðstoðarþega sem nýtur stuðnings úr InvestEU-

sjóðnum skal ekki vera hærra en 15 milljónir evra og er veitt: 

i. óskráðum litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem hafa enn ekki verið starfrækt eða verið starfrækt á markaði 

skemur en í 7 ár frá fyrstu sölu þeirra í viðskiptalegum tilgangi, 

ii. óskráðum litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem koma inn á nýjan vörumarkað eða landfræðilegan markað, þar 

sem upphafleg fjárfesting vegna innkomu á nýjan vörumarkað eða landfræðilegan markað verður að vera hærri 

en 50% af meðaltali ársveltu á næstliðnum 5 árum, 

iii. litlum og meðalstórum fyrirtækjum og smærri meðalverðmætum fyrirtækjum sem eru nýsköpunarfyrirtæki eins 

og skilgreint er í 80. lið 2. gr., 

b) nafnverð heildarfjármögnunar á hvern endanlegan aðstoðarþega sem nýtur stuðnings InvestEU-sjóðsins fer ekki yfir 

15 milljónir evra og er veitt litlum og meðalstórum fyrirtækjum eða smærri meðalverðmætum fyrirtækjum sem eru 

með meginstarfsemi sína á svæðum sem njóta aðstoðar, að því tilskildu að fjármögnunin sé ekki notuð til flutnings á 

starfsemi eins og hún er skilgreind í a-lið 61. liðar 2. gr., 
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c) nafnverð heildarfjármögnunar sem veitt er hverjum endanlegum aðstoðarþega sem nýtur stuðnings úr InvestEU-

sjóðnum skal ekki vera hærra en 2 milljónir evra og er veitt litlum og meðalstórum fyrirtækjum eða smærri 

meðalverðmætum fyrirtækjum. 

56. gr. f 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna markaðsdrifinna fjármálaafurða sem milliganga er höfð um, sem njóta stuðnings 

InvestEU-sjóðsins 

1. Fjármögnun til endanlegra aðstoðarþega skal koma frá fyrirtækjum sem starfa sem fjármálamilliliðir, sem skulu valin 

á opinn og gagnsæjan hátt og án mismununar á grundvelli hlutlægra viðmiðana. 

2. Fyrirtækið sem starfar sem fjármálamilliliður sem veitir endanlegum aðstoðarþega fjármögnun skal halda eftir 

lágmarksáhættu sem nemur 20% af hverjum fjármögnunarviðskiptum. 

3. Nafnverð heildarfjármögnunar sem veitt er hverjum endanlegum aðstoðarþega í gegnum fyrirtæki sem starfa sem 

fjármálamilliliður skal ekki vera hærra en 7,5 milljónir evra. 

  

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1078 frá 14. apríl 2021 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/523 þar sem settar eru fram viðmiðunarreglur um fjárfestingar fyrir 

InvestEU-sjóðinn (Stjtíð. ESB L 234, 2.7.2021, bls. 18) 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 347/2013 frá 17. apríl 2013 um viðmiðunarreglur um samevrópsk 

orkugrunnvirki og niðurfellingu á ákvörðun nr. 1364/2006/EB og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 713/2009, (EB) 

nr. 714/2009 og (EB) nr. 715/2009 (Stjtíð. ESB L 115, 25.4.2013, bls. 39) 

(***) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007 frá 23. október 2007 um almenna farþegaflutninga á 

járnbrautum og á vegum og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1191/69 og (EBE) nr. 1107/70 

(Stjtíð. ESB L 315, 3.12.2007, bls. 1).“ 

25) Í stað málsgreinar 3a í 58. gr. kemur eftirfarandi: 

„3a. Stök aðstoð, sem er veitt milli 1. júlí 2014 og 2. ágúst 2021 í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar eins og þau 

giltu á þeim tíma þegar aðstoðin er veitt, skal samrýmast innri markaðnum og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 

108. gr. sáttmálans. Stök aðstoð, sem er veitt fyrir 1. júlí 2014 í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar, að 

undanskilinni 9. gr., eins og þau giltu annaðhvort fyrir eða eftir 10. júlí 2017, eða fyrir eða eftir 3. ágúst 2021, skal 

samrýmast innri markaðnum og vera undanþegin tilkynningarskyldu 3. mgr. 108. gr. sáttmálans.“ 

26) Í stað II. hluta í II. viðauka kemur textinn í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 23. júlí 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

„II. HLUTI 

Veita ber upplýsingar um rafrænt tilkynningarkerfi framkvæmdastjórnarinnar eins og mælt er fyrir um í 11. gr. 

Tilgreina skal ákvæðið í reglugerðinni um almenna hópundanþágu sem veitt aðstoðarráðstöfun fellur undir. 

Meginmarkmið — almenn 

markmið (skrá) 

Markmið 

(skrá) 

Hámarkshlutfall 

aðstoðar 

í % 

eða árleg 

hámarksfjárhæð 

aðstoðar í innlendum 

gjaldmiðli 

(heildarfjárhæðir) 

Hækkanir framlaga til 

lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja 

í % 

Svæðisbundin aðstoð – 

fjárfestingaraðstoð (1) 

(14. gr.) 

☐ Kerfi …% …% 

☐ Sérstök aðstoð …% …% 

Svæðisbundin aðstoð – 

rekstraraðstoð (15. gr.) 

☐ Á strjálbýlum svæðum (2. mgr. 15. gr.) …% …% 

☐ Á mjög strjálbýlum svæðum (3. mgr. 15. gr.) …% …% 

☐ Á ystu svæðum (4. mgr. 15. gr.) …% …% 

☐ Svæðisbundin aðstoð vegna þéttbýlisþróunar (16. gr.) … í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

Aðstoð til lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja 

(17.–19. gr. b) 

☐ Fjárfestingaraðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki  

(17. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð vegna ráðgjafar í þágu lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja (18. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki vegna þátttöku í 

kaupstefnum (19. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð vegna kostnaðar sem lítil og meðalstór fyrir-

tæki, sem taka þátt í samfélagsverkefnum um stað-

bundna þróun eða verkefnum starfshóps á vegum EIP-

samstarfsverkefnisins, stofna til (19. gr. a) 

…% …% 

☐ Takmörkuð aðstoðarfjárhæð til lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja sem njóta hags af samfélagsverkefnum um 

staðbundna þróun eða verkefnum starfshóps á vegum 

EIP-samstarfsverkefnisins (19. gr. b) (2) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

Aðstoð vegna verkefna 

innan evrópskrar 

svæðasamvinnu  

(20. gr.–20. gr. a) 

☐ Aðstoð við fyrirtæki vegna kostnaðar við samstarf sem 

stofnað er til við þátttöku í verkefnum evrópskrar 

svæðasamvinnu (20. gr.) 

…% …% 

☐ Takmarkaðar aðstoðarfjárhæðir til fyrirtækja vegna 

þátttöku í verkefnum innan evrópskrar svæðasamvinnu 

(20. gr. a) (3) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 
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Aðstoð við lítil og 

meðalstór fyrirtæki – 

aðgangur lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja 

að fjármagni  

(21.–22. gr.) 

☐ Aðstoð vegna áhættufjármögnunar (21. gr.) … í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Upphafsaðstoð (22. gr.) … í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja – aðstoð til óhefðbundins 

viðskiptavettvangs sem sérhæfir sig í litlum og meðalstórum fyrirtækjum (23. gr.) 

…% 

í því tilviki að 

aðstoðarráðstöfuni

n verður í formi 

upphafsaðstoðar: 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki – aðstoð vegna kostnaðar við könnun  

(24. gr.) 

…% …% 

Aðstoð vegna rann-

sókna, þróunar og 

nýsköpunar  

(25.–30. gr.) 

Aðstoð vegna rann-

sókna- og þróunar-

verkefna (25. gr.) 

☐ Grunnrannsóknir (a-liður 2. mgr. 

25. gr.) 

…% …% 

☐ Iðnaðarrannsóknir (b-liður  

2. mgr. 25. gr.) 

…% …% 

☐ Þróunarstarf (c-liður 2. mgr. 

25. gr.) 

…% …% 

☐ Hagkvæmniathuganir (d-liður 

2. mgr. 25. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð vegna verkefna sem fengið hafa gæðamerkið 

öndvegisinnsigli (25. gr. a) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna Marie Skłodowska-Curie verkefna og 

verkefna um að sanna gildi hugmyndar á vegum 

Evrópska rannsóknaráðsins (25. gr. b) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna samfjármagnaðra rannsóknar- og 

þróunarverkefna (25. gr. c) 

…% …% 

☐ Aðstoð vegna aðgerða liðsheildar (25. gr. d) …% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna rannsóknainnviða (26. gr.) …% …% 

☐ Aðstoð vegna nýsköpunarklasa (27. gr.) …% …% 

☐ Nýsköpunaraðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki  

(28. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð vegna nýsköpunar á sviði vinnsluferla og 

skipulags (29. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð vegna rannsókna og þróunar í sjávarútvegs- og 

lagareldisgeiranum (30. gr.) 

…% …% 

☐ Þjálfunaraðstoð (31. gr.) …% …% 
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Aðstoð vegna 

starfsmanna sem standa 

höllum fæti og fatlaðra 

starfsmanna  

(32.–35. gr.) 

☐ Aðstoð vegna ráðningar starfsmanna sem standa höllum 

fæti í formi launastyrkja (32. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð vegna ráðningar fatlaðra starfsmanna í formi 

launastyrkja (33. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð til að bæta upp viðbótarkostnað af því að ráða 

fatlaða starfsmenn í vinnu (34. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð til að vega upp á móti kostnaði vegna aðstoðar 

sem veitt er starfsmönnum sem standa höllum fæti  

(35. gr.) 

…% …% 

Aðstoð vegna 

umhverfisverndar  

(36.–49. gr.) 

☐ Fjárfestingaraðstoð sem gerir fyrirtækjum kleift að 

ganga lengra í umhverfisvernd en gert er ráð fyrir í 

Sambandsstöðlum eða auka umhverfisvernd ef engir 

Sambandsstaðlar eru fyrir hendi (36. gr.) 

…% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna hleðslu- eða áfyllingar-

grunnvirkja, sem eru aðgengileg almenningi, fyrir 

ökutæki með engri eða lítilli losun (36. gr. a) 

…% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna snemmbærrar aðlögunar að 

Sambandsstöðlum sem verða settir síðar (37. gr.) 

…% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna ráðstafana á sviði orkunýtni 

(38. gr.) 

…% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna orkunýtniverkefna í bygg-

ingum í formi fjármögnunarleiða (39. gr.) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna samvinnslu með góða ork-

unýtni (40. gr.) 

…% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð til að auka notkun orku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum (41. gr.) 

…% …% 

☐ Rekstraraðstoð til að auka notkun raforku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum (42. gr.) 

…% …% 

☐ Rekstraraðstoð til að auka notkun orku frá 

endurnýjanlegum orkugjöfum í smærri orkuverum  

(43. gr.) 

…% …% 

☐ Aðstoð í formi lækkunar á umhverfissköttum 

samkvæmt tilskipun ráðsins 2003/96/EB (44. gr. 

þessarar reglugerðar) 

…% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð til að hreinsa menguð svæði  

(45. gr.) 

…% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna orkunýtinnar fjarhitunar og 

fjarkælingar (46. gr.) 

…% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna endurvinnslu og endurnýt-

ingar úrgangs (47. gr.) 

…% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna orkugrunnvirkja (48. gr.) …% …% 

☐ Aðstoð vegna umhverfisrannsókna (49. gr.) …% …% 
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☐ Aðstoðarkerfi til 

að bæta tjón af 

völdum tiltekinna 

náttúruhamfara 

(50. gr.) 

Hámarkshlutfall aðstoðar …% …% 

Tegund náttúruhamfara ☐ jarðskjálfti 

☐ snjóflóð 

☐ jarðvegshlaup 

☐ flóð 

☐ skýstrókur 

☐ fellibylur 

☐ eldgos 

☐ gróðureldur 

Dagsetning náttúruhamfaranna dd/mm/áááá til dd/mm/áááá 

☐ Félagsleg aðstoð til samgangna fyrir íbúa á afskekktum svæðum (51. gr.) …% …% 

☐ Aðstoð vegna fastra breiðbandsneta (52. gr.) … í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna 4G og 5G farneta (52. gr. a) … í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum á sviði 

samevrópskra stafrænna grunnvirkja til tenginga (52. gr. b) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Inneign vegna tenginga (52. gr. c) …% …% 

☐ Aðstoð vegna varðveislu menningar og menningararfleifðar (53. gr.) …% …% 

☐ Aðstoðarkerfi fyrir hljóð- og myndmiðlaverk (54. gr.)   

…% …% 

☐ Aðstoð vegna íþróttagrunnvirkja og fjölnota tómstundagrunnvirkja (55. gr.) …% …% 

☐ Fjárfestingaraðstoð vegna staðbundinna grunnvirkja (56. gr.) …% …% 

☐ Aðstoð vegna svæðisflugvalla (56. gr. a) …% …% 

☐ Aðstoð vegna hafna við sjó (56. gr. b) …% …% 

☐ Aðstoð vegna hafna við vatnaleiðir (56. gr. c) …% …% 

Aðstoð vegna 

fjármálaafurða sem 

njóta stuðnings 

InvestEU-sjóðsins  

(56. gr. d–56. gr. f) 

56. gr. e ☐ Aðstoð vegna verkefna sem varða 

sameiginlega hagsmuni á sviði 

samevrópskra stafrænna grunn-

virkja til tenginga, sem veitt er 

fjármagn innan ramma reglu-

gerðar (ESB) 2021/1153 eða hafa 

fengið gæðamerkið öndvegisinn-

sigli innan ramma þeirrar reglu-

gerðar (2. mgr. 56. gr. e) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna fjárfestinga í 

föstum breiðbandsnetum til að 

tengja einungis tiltekna aðstoðar-

hæfa aflvaka félagslegra og 

hagrænna þátta (3. mgr. 56. gr. e) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna orkuframleiðslu og 

orkugrunnvirkja (4. mgr. 56. gr. 

e) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna innviða og 

starfsemi á sviði félagsmála, 

menntunar, menningar og 

náttúruarfleifðar (5. mgr. 56. gr. 

e) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 
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  ☐ Aðstoð vegna samgangna og 

samgöngugrunnvirkja (6. mgr.  

56. gr. e) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

  ☐ Aðstoð vegna annarra grunnvirkja 

(7. mgr. 56. gr. e) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna umhverfisverndar, 

þ.m.t. loftslagsvernd (8. mgr.  

56. gr. e) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna rannsókna, 

þróunar, nýsköpunar og 

stafvæðingar (9. mgr. 56. gr. e) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð í formi fjármögnunar, sem 

nýtur stuðnings InvestEU-

sjóðsins, til lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja eða smærri meðalverð-

mætra fyrirtækja (10. mgr. 56. gr. 

e) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

☐ Aðstoð vegna markaðsdrifinna fjármálaafurða sem 

milliganga er höfð um og sem njóta stuðnings 

InvestEU-sjóðsins (56. gr. f) 

… í innlendum 

gjaldmiðli 

…% 

(1) Þegar um er að ræða sérstaka svæðisaðstoð sem kemur til viðbótar aðstoð sem er veitt samkvæmt aðstoðarkerfi/-kerfum skal tilgreina bæði 

aðstoðarhlutfall samkvæmt kerfinu og hlutfall sérstöku aðstoðarinnar. 

(2) Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. er ekki skylda að gefa skýrslu um aðstoð sem veitt er samkvæmt 19. gr. b. Skýrslugjöf um slíka aðstoð er því 

valkvæð. 

(3) Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. er ekki skylda að gefa skýrslu um aðstoð sem veitt er samkvæmt 20. gr. a. Skýrslugjöf um slíka aðstoð er því 

valkvæð.“ 

 


