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III.2 osa
Täiendava teabe leht – koolitusabi
Käesolevat täiendava teabe lehte tuleb kasutada määruse (EÜ) nr 800/2008	Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus), ELT L 214, 9.8.2008, lk 3–47. artikli 6 lõike 1 punkti g kohasest üksikabist teatamiseks ning see peab olema hõlmatud koolituseks antava ja eraldi teatamise kohustusega riigiabi ühisturuga kokkusobivuse analüüsi kriteeriumidega (edaspidi „kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid”)	ELT C188, 11.8.2009, lk 1-5. . Käesolevat täiendava teabe lehte tuleb kasutada ka üksikabi või kava puhul, millest on komisjoni teavitatud õiguskindluse huvides.
Kui teatatud abikava hõlmab mitut abisaajat, esitage neist igaühe kohta järgmine teave. 
ABI KOKKUSOBIVUS ÜHISTURUGA EÜ ASUTAMISLEPINGU ARTIKLI 87 LÕIKE 3 PUNKTI C ALUSEL – ÜKSIKASJALIK HINDAMINE
Koolitusabi võib olla ühisturuga kokkusobiv vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktile c.
Kõnealuse üksikasjaliku hindamise eesmärk on tagada, et koolituseks antavad suured abisummad ei moonutaks konkurentsi ulatuses, mis on vastuolus ühiste huvidega, vaid pigem panustaksid ühise huvi saavutamisse. See saavutatakse, kui riigiabist teadmiste leviku näol saadav kasu kaalub üles konkurentsile ja kaubandusele tekitatud kahju. 
Järgnevates punktides selgitatakse, millist teavet võib komisjon üksikasjaliku hindamise koostamiseks nõuda. Juhistega tahetakse tagada komisjoni otsuste ja nende motiivide prognoositavus ja läbipaistvus, et saavutada etteaimatavus ja õiguslik järjepidevus. Liikmesriike kutsutakse üles esitama kõiki juhtumi hindamiseks vajalikuks peetavaid andmeid.
Kui teatatud kava hõlmab mitut abisaajat, esitage neist igaühe kohta järgmine teave.
Teatatud meetme kirjeldus
Kirjeldage lühidalt meedet, täpsustades selle eesmärki/eesmärke, abivahendit, koolituse ülesehitust ja korraldust, abisaajaid, eelarvet, abisummat, maksegraafikut, abi osatähtsust ja abikõlblikke kulusid. 
Kas meedet kohaldatakse EÜ asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmise ja/või töötlemise ja/või turustamise suhtes?
	jah		ei
	Kas meedet kohaldatakse EÜ asutamislepingu I lisas loetletud kalandus- ja/või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja/või turustamise suhtes? 

	jah		ei
	Kas abi on ette nähtud meretranspordi sektorile? 

	jah		ei
Kui jah, siis vastake järgmistele küsimustele:
	kas koolitatav on pardal mittekoosseisuline töötaja, mitte laevapere tegevliige?

	jah		ei 
	kas koolitus toimub ühenduses registreeritud laevade pardal? 

	jah		ei
	Kas teatatud meede on seotud: 

erikoolitusega	Nagu määratletud määruse (EÜ) nr 800/2008 artiklis 38.?	
	jah		ei
üldkoolitusega	Nagu määratletud määruse (EÜ) nr 800/2008 artiklis 38.?
	jah		ei
üld- ja erikoolituse kombinatsiooniga?
	jah		ei
puudega või ebasoodsas olukorras olevatele töötajatele	Nagu määratletud määruse (EÜ) nr 800/2008 artiklis 2. antava koolitusabiga?
	jah		ei
	Kirjeldage üksikasjalikult koolitusprojekti, sealhulgas koolituskava, omandatavaid oskusi, ajakava ja tundide arvu, koolitusel osalejaid, koolituse korraldajaid, eelarvet jms.

Esitage üksikasjad abisaaja kohta, sealhulgas tema andmed, grupp, kuhu abisaaja kuulub, aastakäive, töötajate arv ja majandustegevus. 
Vajaduse korral märkige, millist vahetuskurssi on kasutatud teatises esitatud andmete puhul.
Nummerdage kõik liikmesriigi teatisele lisatud dokumendid teatisevormi lisana ja märkige dokumendinumbrid käesoleva täiendava teabe lehe asjakohastele osadele.
Abi eesmärk
Kirjeldage üksikasjalikult teatatud meetmega seatud ühist huvi pakkuvaid eesmärke. 
Positiivse välismõju olemasolu	Vt kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid, punkt 2.1. 
Näidake, et koolitusega kaasneb positiivne välismõju, ja esitage tõendavad dokumendid.
Positiivse välismõju olemasolu tõendamiseks võib kasutada järgmisi näitajaid. Märkige teatatud meetmega seotud näitajad ja esitage tõendavad dokumendid:
	koolituse laad
	koolitusel omandatud oskuste ülekantavus
	koolitusel osalejad
Asjakohane vahend	Vt kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid, punkt 2.2.
Selgitage, millisel määral on teatatud meede koolitustegevuse suurendamiseks asjakohane vahend, ja esitage tõendavad dokumendid. 
Abi ergutav mõju ja vajalikkus	Vt kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid, punkt 2.3. 
Ergutava mõju tõendamiseks nõuab komisjon, et liikmesriik esitaks hinnangu, mis tõendaks, et ilma abita (võrdlusolukorras) oleks koolituse maht väiksem või koolituse kvaliteet halvem. 
	Kas toetatud projekt(id) algatati enne seda, kui abisaaja(d) esitas(id) abitaotluse riiklikule ametiasutusele? 

	jah		ei	
Kui jah, siis on komisjon seisukohal, et abil ei ole abisaaja jaoks ergutavat mõju. 
	Kui ei, märkige asjaomased kuupäevad:

millal koolitusprojekt algab: 
millal esitas abisaaja abitaotluse riiklikule ametiasutusele:
Esitage asjakohased tõendavad dokumendid. 
	Esitage abisaaja sisedokumendid koolituskulude, koolitusel osalejate, koolituse sisu ja ajakava kohta kahe stsenaariumi korral: koolitusprojekt koos abiga ja ilma abita. Selgitage selle teabe alusel, kuidas suurendab riigiabi kavandatud koolituse mahtu ja/või parandab koolituse kvaliteeti.

Kinnitage, et tööandjatel ei ole seadusjärgset kohustust pakkuda teatatud meetmega hõlmatud liiki koolitust.
Esitage abisaaja varasemate aastate koolituseelarved.
Selgitage koolituskava ja abisaaja majandustegevuse seost. 
Abi proportsionaalsus	Vt kokkusobivuse analüüsi kriteeriumid, punkt 2.4.
Abikõlblikud kulud 
Abikõlblikke kulusid tuleb arvutada vastavalt määruse (EÜ) nr 800/2008 artiklile 39 ja need tuleb piirata lisakuludega, mis on vajalikud koolitustegevuse suurendamiseks.
Täpsustage meetmega ettenähtud abikõlblikke kulusid:
	koolitajate tööjõukulud; 
	koolitajate ja koolitatavate sõidukulud, sealhulgas majutus; 
	muud jooksvad kulud, nagu projektiga otseselt seotud õppevahendid ja tarvikud; 
	tööriistade ja seadmete amortisatsioon selles ulatuses, mil neid kasutatakse üksnes koolitusprojekti jaoks;
	koolitusega seotud juhendamis- ja nõustamisteenuste maksumus; 
	kaudsed kulud (halduskulud, üür, üld- ja transpordikulud, osalejate õppekulud) eespool nimetatud muude abikõlblike kulude kogusumma ulatuses;
	koolitatavate tööjõukulud	Koolitatavate tööjõukulude puhul tohib arvesse võtta ainult tunde, mille jooksul koolitatavad tegelikult koolitusel osalevad, olles neist eelnevalt lahutanud kõik töötunnid..
	Esitage teatatud meetme abikõlblike kulude üksikasjalik arvutus, tagades, et abikõlblikud kulud on piiratud lisakulude selle osaga, mis on vajalik koolituse kvaliteedi parandamiseks või koolituse mahu suurendamiseks. 
	Esitage tõendid, et abi piirdub minimaalselt vajaliku summaga, st koolitusega seonduvate lisakulude selle osaga, mida ettevõtja ei saa katta oma töötajate koolitusel omandatud oskustest saadava otsese kasuga.

Abi osatähtsus üldkoolituse puhul
	Märkige teatatud meetme raames kohaldatav abi osatähtsus.

Kas teatatud meetme kohast üldkoolitust antakse puudega või ebasoodsas olukorras olevatele töötajatele?	
	jah		ei
	Abisaaja vorm:

suurettevõtja:		jah		ei
keskmise suurusega ettevõtja:		jah		ei
väikeettevõtja:		jah		ei
Abi osatähtsus erikoolituse puhul
	Märkige teatatud meetme raames kohaldatav abi osatähtsus.

Kas teatatud meetme kohast erikoolitust antakse puudega või ebasoodsas olukorras olevatele töötajatele?	
	jah		ei
	Abisaaja vorm: 

suurettevõtja:		jah		ei
keskmise suurusega ettevõtja:		jah		ei
väikeettevõtja:		jah		ei
Konkurentsi- ja kaubandusmoonutuse analüüs	Käesolevat osa ei kohaldata alla kahe miljoni euro jäävate meetmete suhtes juhul, kui määruse (EÜ) nr 794/2004 I lisa I osa küsimusele 10.3 on nõuetekohaselt vastatud. 
Märkige, kas abisaaja on varem koolitusabi saanud, ja esitage üksikasjad varem saadud abi kohta (kuupäevad, abisumma ja koolitusprojektide kestus).
Märkige abisaaja aastased koolituskulud (koolituse kogueelarve viimasel kolmel aastal, koolituskulude osakaal kogukuludes) ja selgitage, kuidas mõjutab abi abisaaja kulusid (nt aastase koolituskulu osakaal ja kogukulud, mille ulatuses abi antakse jne). 
Märkige asjaomased toote- ja geograafilised turud, kus abisaaja on tegev ja mida abi tõenäoliselt mõjutab.
Esitage iga turu kohta järgmine teave: 
·	turu koondumise määr;
·	abisaaja turuosa;
·	teiste asjaomasel turul tegutsevate ettevõtjate turuosa.
	Kirjeldage asjaomaste turgude struktuuri ja konkurentsiolukorda ning esitage tõendavad dokumendid (nt turule sisenemise ja sealt lahkumise tõkked, toote eristamine, turul osalejate vahelise konkurentsi laad jne).

Kirjeldage selle sektori eripärasid, kus abisaaja tegutseb (nt koolitatud tööjõu olulisus ettevõtja jaoks, ülevõimsuse olemasolu, konkurentide pakutava koolituse rahastamisstrateegiad jne).
Vajaduse korral esitage teave mõju kohta kaubandusele (kaubavoogude nihe).
KUMULEERUMINE
Kas teatatud meetme kohast abi kombineeritakse teiste abikavadega?
	jah		ei
Kui jah, kirjeldage teatatud abimeetme puhul kohaldatavaid kumuleerimise sätteid: 
MUU TEAVE
Palun märkige siia muu teave, mida peate asjaomas(t)e meetme(te) hindamisel asjakohaseks.


