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III.2. rész
Kiegészítő adatlap a képzési támogatásról
Ezt a kiegészítő adatlapot kell használni az olyan egyedi támogatások 800/2008/EK rendelet	A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet), HL L 214., 2008.8.9., 3–47. o. 6. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében történő bejelentésére, amelyekre az egyedi bejelentéshez kötött állami képzési támogatás eseteire irányuló összeegyeztethetőségi elemzés kritériumai	HL C […]., […]., […]. o.  (a továbbiakban: összeegyeztethetőségi elemzési kritériumok) vonatkoznak. Ezt kell használni minden olyan egyedi támogatásra vagy támogatási programra is, amelyet a Bizottságnál a jogbiztonság érdekében jelentettek be.
Amennyiben a bejelentett projektben több kedvezményezett vesz részt, kérjük, az alábbi információkat mindegyikükre külön adja meg.
A TÁMOGATÁS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE AZ EK-SZERZŐDÉS 87. CIKKE (3) BEKEZDÉSÉNEK C) PONTJA ÉRTELMÉBEN – RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS
A képzési támogatás az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető.
E részletes értékelés célja biztosítani, hogy a képzésekhez nyújtott jelentős összegű támogatások a versenyt ne a közös érdekkel ellentétes mértékben torzítsák, hanem ehelyett ahhoz hozzájáruljanak. Ez akkor valósul meg, ha az állami támogatásból a tudás kedvező tovagyűrűzése tekintetében származó előnyök ellensúlyozzák a versenyben és a kereskedelemben okozott károkat.
Az alábbi rendelkezések iránymutatást nyújtanak arra vonatkozóan, hogy a Bizottság milyen jellegű információkat kérhet a részletes értékelés elvégzéséhez. Az iránymutatás célja, hogy a kiszámíthatóság és a jogbiztonság megteremtése érdekében átláthatóvá és kiszámíthatóvá tegye a Bizottság határozatait és indoklásukat. A tagállamokat felkérjük, hogy bocsássanak rendelkezésre minden olyan információt, amelyet hasznosnak vélnek a támogatás értékeléséhez.
Amennyiben az egyedi támogatásként bejelentett projektnek több kedvezményezettje is van, kérjük, az alábbi információkat mindegyikükre külön adja meg.
A bejelentett intézkedés jellemzői
Kérjük, mutassa be röviden az intézkedést, megadva az intézkedés célkitűzését/eit, a támogatási eszközt, a képzés felépítését/szervezését, a kedvezményezetteket, a költségvetést, a támogatás összegét, a fizetési ütemtervet, a támogatás intenzitását és a elszámolható költségeket.
	Az intézkedés az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására és/vagy feldolgozására és/vagy értékesítésére vonatkozik?
	igen		nem
	Az intézkedés az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt halászati és/vagy akvakultúra-termékek előállítására, feldolgozására és/vagy értékesítésére vonatkozik?

	igen		nem
	A támogatást a tengeri hajózási ágazatnak kívánják nyújtani?

	igen		nem
Amennyiben igen, kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre:
	A gyakornok nem aktív tagja a legénységnek, hanem létszámfeletti a hajón?

	igen		nem 
	A képzés a közösségi lajstromban szereplő hajókon folyik? 

	igen		nem
	A bejelentett intézkedés kapcsolódik-e: 

speciális képzéshez	A 800/2008/EK rendelet 38. cikkében meghatározottak szerint.:	
	igen		nem
általános képzéshez	A 800/2008/EK rendelet 38. cikkében meghatározottak szerint.:
	igen		nem
általános és speciális képzés kombinációjához:
	igen		nem
fogyatékossággal élő, illetve hátrányos helyzetű munkavállalók számára nyújtott támogatáshoz	A 800/2008/EK rendelet 2. cikkében meghatározottak szerint.:
	igen		nem
	Kérjük, részletesen mutassa be a képzési projektet, ideértve a programot, a megszerzendő szakismereteket, az időbeosztást, az órák számát, a résztvevőket, a szervezőket, a költségvetést stb.
	Kérjük, nyújtson részletes tájékoztatást a kedvezményezettről, ismertetve nevét, nagyobb vállalatcsoporthoz tartozását, éves forgalmát, alkalmazottai számát és üzleti tevékenységeit. 
	Adott esetben kérjük, adja meg a bejelentés alkalmazásában felhasznált átváltási árfolyamot.
	A tagállamok által a bejelentő adatlap mellékleteiként benyújtott valamennyi dokumentumot szíveskedjen számozással ellátni, és a dokumentumok számát a kiegészítő információs adatlap megfelelő részeiben feltüntetni.

A támogatás célja
Kérjük, ismertesse részletesen a bejelentett intézkedés által megvalósítani kívánt, közös érdeket szolgáló célkitűzéseket.
Pozitív externáliák megléte	Vö. az összeegyeztethetőségi elemzési kritériumok 2.1. szakaszával. 
Kérjük, alátámasztó dokumentumokkal bizonyítsa, hogy a képzés pozitív externáliák létrejöttéhez vezet.
A következő elemek használhatók fel a pozitív externáliák bizonyítására. Kérjük, jelölje meg a bejelentett intézkedéshez kapcsolódó elemeket, és nyújtson be alátámasztó dokumentumokat:
	a képzés jellege
	a képzésen elsajáított tudás másutt való hasznosíthatósága
	a képzés résztvevői.
Megfelelő eszköz	Vö. az összeegyeztethetőségi elemzési kritériumok 2.2. szakaszával.
Kérjük, fejtse ki, hogy a bejelentett intézkedés milyen mértékben megfelelő eszköz a képzési tevékenységek fokozására, valamint nyújtsa be az alátámasztó dokumentumokat. 
Ösztönző hatás és a támogatás szükségessége	Vö. az összeegyeztethetőségi elemzési kritériumok 2.3. szakaszával. 
Az ösztönző hatás bizonyítása érdekében a Bizottság előírja a tagállam által elvégzett értékelést annak bizonyítása érdekében, hogy a támogatás nélkül, azaz ellentétes helyzetben a képzési tevékenységek száma, illetve minősége alacsonyabb lenne.
	A támogatott projekt(ek) már a támogatás iránti kérelemnek a kedvezményezett/kedvezményezettek által a nemzeti hatóságokhoz való benyújtását megelőzően elkezdődött/elkezdődtek?

	igen		nem	
Amennyiben igen, a Bizottság úgy véli, hogy a támogatás nem jelent ösztönzést a kedvezményezett számára.
	Amennyiben nem, adja meg a megfelelő dátumokat:

A képzési projekt kezdete: 
A kedvezményezett a támogatás iránti kérelmet a nemzeti hatóságokhoz a következő napon nyújtotta be:
Kérjük, nyújtsa be a megfelelő alátámasztó dokumentumokat.
	Kérjük, nyújtsa be a kedvezményezett képzési költségekre, résztvevőkre, a képzés tartalmára és ütemtervére vonatkozó belső dokumentumait két lehetséges megvalósítási mód, azaz a képzési projekt támogatással, illetve a képzési projekt támogatás nélküli megvalósítása tekintetében. Ezen információ alapján szíveskedjen továbbá kifejteni, hogyan növeli az állami támogatás a tervezett képzési tevékenységek mennyiségét és/vagy minőségét.

Kérjük, erősítse meg, hogy a munkaadókat nem terheli jogszabályi kötelezettség a bejelentett intézkedés körébe tartozó képzési típus biztosítására.
	Kérjük, nyújtsa be a kedvezményezett előző évekre szóló képzési költségvetéseit.
	Kérjük, ismertesse a képzési program és a támogatás kedvezményezettjének üzleti tevékenysége közötti kapcsolatot.
A támogatás arányossága	Vö. az összeegyeztethetőségi elemzési kritériumok 2.4. szakaszával.
Támogatható költségek
Az elszámolható költségeket a 800/2008/EK rendelet 39. cikke alapján kell kiszámolni és a képzési tevékenységek fokozásához szükséges többletköltségekre kell korlátozni.
Kérjük, adja meg az intézkedés tervezett támogatható költségeit:
	az oktatók  személyi jellegű költségei 
	az oktatók és képzésben részesülők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is 
	egyéb folyó költségek, például a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök 
	eszközök és berendezések kizárólag olyan mértékű értékcsökkenése, amilyen mértékben ezeket a képzési projektben használják
	a képzési projekttel kapcsolatos iránymutatás és tanácsadási szolgáltatások költsége 
	közvetett költségek (adminisztratív költségek, bérleti díjak, általános költségek és a résztvevők szállítási és tandíjköltségei) a fent említett egyéb elszámolható költségek összegével egyező összegig
	a képzésben részesülők személyi jellegű költségei	Ami a képzésben résztvevők illetményi költségeit illeti, csak a termelésben töltött idő levonása után fennmaradó, ténylegesen képzéssel töltött idő vehető számításba..
	Kérjük, nyújtson be a bejelentett intézkedés  elszámolható költségeiről részletes kimutatást annak alátámasztására, hogy az elszámolható költségek a tervezett képzési tevékenységek mennyiségének, illetve minőségének fokozásához szükséges többletköltségre korlátozódnak.
	Kérjük, nyújtson be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a támogatás a szükséges minimumra korlátozódik, azaz a képzés azon többletköltségével egyezik meg, amely a vállalkozás számára nem térül meg oly módon, hogy közvetlen előnye származik az alkalmazottai által a képzés révén elsajátított készségekből.

Támogatási intenzitás általános képzéseknél
	Kérjük, határozza meg a bejelentett intézkedésre alkalmazandó támogatási intenzitást.

A bejelentett intézkedés keretében megvalósuló általános képzésben fogyatékossággal élő, illetve hátrányos helyzetű munkavállalók részesülnek?
	igen		nem
	A kedvezményezett jellege:

nagyvállalkozás		igen		nem
középvállalkozás		igen		nem
kisvállalkozás		igen		nem
Támogatási intenzitás  speciális képzéseknél
	Kérjük, határozza meg a bejelentett intézkedésre alkalmazandó támogatási intenzitást.

A bejelentett intézkedés keretében megvalósuló  speciális képzésben fogyatékossággal élő, illetve hátrányos helyzetű munkavállalók részesülnek?
	igen		nem
	A kedvezményezett jellege: 

nagyvállalkozás		igen		nem
középvállalkozás		igen		nem
kisvállalkozás		igen		nem
A verseny és a kereskedelem torzulásának vizsgálata	Ez a szakasz nem vonatkozik a 2 millió EUR-t el nem érő intézkedésekre, amennyiben a 794/2004/EK rendelet I. melléklete I. részének 10.3. rovatát kellően kitöltötték. 
Kérjük, adja meg, hogy a kedvezményezett részesült-e korábban képzési támogatásban, valamint ismertesse részletesen a korábbi támogatást (dátumok, támogatás összege, képzési projektek időtartama).
	Kérjük, adja meg a kedvezményezett éves képzési költségeit (az elmúlt három év teljes képzési költségvetése, a képzési költségek aránya az összköltséghez képest), valamint fejtse ki, hogy a támogatás hogyan befolyásolja a kedvezményezett költségeit (pl. az éves képzési költségek és a támogatott összköltség százalékos aránya stb.).
Kérjük, határozza meg az érintett termék- és földrajzi piacokat, amelyeken a kedvezményezett tevékenységét kifejti, és amelyekre a támogatás valószínűleg hatást gyakorol.
	E piacok mindegyike tekintetében szíveskedjen megadni 
·	a piaci koncentráció arányát
·	a kedvezményezett piaci részesedését
·	az e piacokon jelen lévő egyéb vállalkozások piaci részesedését.
	Kérjük, alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett mutassa be a megfelelő piacok szerkezetét és a fennálló versenyhelyzetet (pl. piacra jutás, illetve piacról történő kivonulás akadályai, termékdifferenciálás, a verseny jellege a piaci szereplők között stb.).
	Kérjük, ismertesse azon ágazat jellegzetességeit, amelyben a kedvezményezett tevékenységét kifejti (pl. a képzett munkaerő fontossága a vállalkozás számára, felesleges kapacitások megléte, versenytársak képzésfinanszírozási stratégiái stb.).
	Nyújtson tájékoztatást a kereskedelemre gyakorolt hatásokról (a kereskedelmi forgalom átrendeződéséről):

Támogatáshalmozódás
A bejelentett intézkedés alá tartozó támogatást más támogatással kombinálva nyújtják?
	igen		nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse a bejelentett támogatási intézkedésre vonatkozó támogatáshalmozódási szabályokat: 
EGYÉB INFORMÁCIÓ
Kérjük, adjon meg minden olyan további információt, amelyet az érintett intézkedés(ek) értékeléséhez fontosnak tart.


