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III 2. daļa
Papildinformācijas lapa par valsts atbalstu mācībām
Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par Regulas (EK) Nr. 800/2008	Komisijas 2008. gada 6. augusta Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), OV L 214, 9.8.2008., 3.–47. lpp. 6. panta 1. punkta g) apakšpunktā minēto individuālo atbalstu, uz ko attiecas saderīguma novērtējuma kritēriji valsts atbalstam, ko piešķir mācībām un par ko atsevišķi jāpaziņo (turpmāk – „saderīguma novērtējuma kritēriji”)	OV C 188, 11.8.2009., 1-5. lpp. . Tā jāizmanto arī attiecībā uz jebkuru individuālo atbalstu vai shēmu, par kuru Komisijai paziņo tiesiskās noteiktības apsvērumu dēļ.
Ja paziņotajā projektā piedalās vairāki saņēmēji, lūdzam sniegt par katru no tiem zemāk minēto informāciju. 
ATBALSTA SADERĪBA ATBILSTOŠI EK LĪGUMA 87. PANTA 3. PUNKTA C) APAKŠPUNKTAM – SĪKS NOVĒRTĒJUMS
Mācību atbalsts var būt saderīgs ar kopējo tirgu saskaņā ar EK līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu.
Šā sīkā novērtējuma uzdevums ir nodrošināt, lai lielas mācību atbalsta summas neradītu konkurences izkropļojumus tiktāl, ciktāl tās būtu pretrunā vispārējām interesēm, bet gan lai tās veicinātu vispārējās intereses. Tas notiek tad, ja priekšrocības, ko sniedz valsts atbalsts zināšanu pozitīvas tālāknodošanas rezultātā, ir lielākas nekā konkurencei un tirdzniecībai radītais kaitējums. 
Turpmākie nosacījumi ir norādes par tās informācijas veidu, ko Komisija var pieprasīt, lai veiktu sīku novērtējumu. Norādes ir paredzētas, lai Komisijas lēmumi un to pamatojums būtu pārredzami un prognozējami un radītu paredzamību un tiesisko noteiktību. Dalībvalstis tiek aicinātas iesniegt visu informāciju, ko tās uzskata par lietderīgu lietas novērtējumam.
Ja projektā, kas paziņots kā individuāls atbalsts, iesaistīti vairāki saņēmēji, lūdzam sniegt par katru no tiem zemāk minēto informāciju.
Paziņotā pasākuma raksturojums
Lūdzam īsi aprakstīt pasākumu, norādot pasākuma mērķi(-us), kā arī atbalsta instrumentu, mācību struktūru/organizāciju, saņēmējus, budžetu, atbalsta summu, maksājumu grafiku, atbalsta intensitāti un attiecināmās izmaksas. 
	Vai pasākumu piemēro EK līguma I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu ražošanai un/vai pārstrādei un/vai tirdzniecībai?

	Jā		Nē
	Vai pasākumu piemēro EK līguma I pielikumā uzskaitīto zvejniecības un/vai akvakultūras produktu ražošanai, pārstrādei un/vai tirdzniecībai? 

	Jā		Nē
	Vai atbalsts paredzēts jūras transporta nozarei? 

	Jā		Nē
Ja atbilde ir „Jā”, lūdzam atbildēt uz šādiem jautājumiem:
	Vai praktikants ir ārštata darbinieks uz kuģa, nevis aktīvs apkalpes loceklis?

	Jā		Nē 
	Vai mācības notiks uz Kopienas reģistros iekļautiem kuģiem? 

	Jā		Nē
	Vai paziņotais pasākums attiecas uz 

speciālām mācībām	Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 800/2008 38. pantā.?	
	Jā		Nē
vispārējām mācībām	Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 800/2008 38. pantā.?
	Jā		Nē
vispārējo un speciālo mācību apvienojumu?
	Jā		Nē
mācību atbalstu, ko sniedz strādājošām personām ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem	Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 800/2008 2. pantā.?
	Jā		Nē
	Lūdzam sniegt mācību projekta sīku aprakstu, tostarp minot programmu, apgūstamās prasmes, grafiku, mācību stundu skaitu, dalībniekus, organizētājus, budžetu u. tml.
	Lūdzam sniegt sīku informāciju par atbalsta saņēmēju, tostarp minot tā nosaukumu, grupu, kurai atbalsta saņēmējs pieder, gada apgrozījumu, darbinieku skaitu un uzņēmējdarbības veidu. 
	Vajadzības gadījumā lūdzam norādīt valūtas maiņas kursu, ko izmantoja paziņošanas nolūkā.
	Lūdzam numurēt visus dokumentus, ko dalībvalstis iesniedz kā paziņojuma veidlapas pielikumus, un norādīt dokumentu numurus šīs papildinformācijas lapas attiecīgajās daļās.

Atbalsta mērķis
Lūdzam sīki aprakstīt vispārējas intereses mērķus, kurus paredzēts sasniegt ar paziņoto pasākumu. 
Pozitīvas ārējās ietekmes esamība	Sal. saderīguma novērtējuma kritērijus, 2.1. iedaļa. 
Lūdzam parādīt, ka mācības izraisīs pozitīvu ārējo ietekmi, un pievienot apliecinošus dokumentus.
Lai parādītu pozitīvu ārējo ietekmi, var izmantot turpmāk minētos elementus. Lūdzam precizēt elementus, kas attiecas uz paziņoto pasākumu, un sniegt apliecinošus dokumentus par
	mācību raksturu
	mācību laikā iegūto prasmju tālāk nodošanas iespējamību
	mācību dalībniekiem.
Piemērotais instruments	Sal. saderīguma novērtējuma kritērijus, 2.2. iedaļa.
Lūdzam paskaidrot, kādā apmērā paziņotais pasākums ir piemērots instruments, lai veicinātu mācību pasākumus, un lūdzam pievienot apliecinošus dokumentus. 
Atbalsta stimulējošā ietekme un tā nepieciešamība	Sal. saderīguma novērtējuma kritērijus, 2.3. iedaļa. 
Stimulējošās ietekmes parādīšanas nolūkā Komisija pieprasa no dalībvalsts veikt novērtējumu, lai pierādītu, ka bez atbalsta, t. i., hipotētiskā situācijā, mācību pasākumu kvantitāte vai kvalitāte būtu zemāka. 
	Vai atbalstāmais(-ie) projekts(-i) tika uzsākts(-i), pirms atbalsta saņēmējs/saņēmēji iesniedza atbalsta pieteikumu valsts iestādēm? 

	Jā		Nē	
Ja atbilde ir „Jā”, Komisija uzskata, ka saņēmējam atbalsts nav stimulējošs. 
	Ja atbilde ir „Nē”, lūdzam precizēt attiecīgos datumus.

Mācību projekts tiks uzsākts (datums): 
Saņēmējs iesniedza atbalsta pieteikumu valsts iestādēm (datums):
Lūdzam iesniegt attiecīgos apliecinošos dokumentus. 
	Lūdzam pievienot atbalsta saņēmēja iekšējos dokumentus par mācību izmaksām, dalībniekiem, saturu un grafiku divu scenāriju gadījumā – mācību projekts ar atbalstu un mācību projekts bez atbalsta. Lūdzam uz šīs informācijas pamata paskaidrot, kā ar valsts atbalstu tiks paaugstināta plānoto mācību pasākumu kvantitāte un/vai kvalitāte.
	Lūdzam apstiprināt, ka darba devējiem nav juridiska pienākuma organizēt mācību veidu, uz kuru attiecas paziņotais pasākums.
	Lūdzam norādīt atbalsta saņēmēja mācībām paredzētos budžetus iepriekšējos gados.
	Lūdzam izskaidrot saikni starp mācību programmu un atbalsta saņēmēja uzņēmējdarbību. 

Atbalsta proporcionalitāte	Sal. saderīguma novērtējuma kritērijus, 2.4. iedaļa.
Attiecināmās izmaksas 
Attiecināmās izmaksas jāaprēķina saskaņā ar 39. pantu Regulā (EK) Nr. 800/2008 un tām jāaprobežojas ar papildu izmaksām, kas vajadzīgas, lai uzlabotu mācību pasākumus.
Lūdzam precizēt attiecināmās izmaksas, kas paredzētas pasākuma ietvaros:
	mācību personāla izmaksas 
	mācību personāla un praktikantu ceļa izdevumi, tostarp uzturēšanās izmaksas 
	citi kārtējie izdevumi, piemēram, ar projektu tieši saistītie izdevumi par materiāliem un piegādēm 
	instrumentu un iekārtu amortizācija tādā mērā, kādā tos izmanto vienīgi mācību projektam
	ar mācību projektu saistītās konsultāciju izmaksas 
	netiešās izmaksas (administratīvās izmaksas, īre, pieskaitāmās izmaksas, transporta un mācību maksa dalībniekiem) līdz summai, kas nepārsniedz iepriekš minēto pārējo attiecināmo izmaksu kopsummu
	praktikantu personāla izmaksas	Praktikantu personāla izmaksas drīkst ņemt vērā tikai par to laiku, kurā praktikanti faktiski piedalās mācībās, pēc produktīvo darba stundu atskaitīšanas..
	Lūdzam sniegt attiecināmo izmaksu, kas saistītas ar paziņoto pasākumu, precīzu aprēķinu, nodrošinot, ka attiecināmās izmaksas nepārsniedz papildu izmaksu daļu, kas vajadzīga, lai paaugstinātu mācību pasākumu kvalitāti vai kvantitāti. 
	Lūdzam pierādīt, ka atbalsts nepārsniedz minimumu, t. i., mācībām paredzēto papildu izmaksu daļu, ko uzņēmums nevar atgūt, gūstot tiešu labumu no prasmēm, kuras tā darbinieki ieguvuši mācībās.

Atbalsta intensitāte vispārēju mācību gadījumā
	Lūdzam precizēt atbalsta intensitāti, ko piemēro paziņotajam pasākumam.
	Vai vispārējās mācības, kas notiek saskaņā ar paziņoto pasākumu, ir paredzētas strādājošām personām ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem?	

	Jā		Nē
	Atbalsta saņēmēja veids:

liels uzņēmums		Jā		Nē
vidējs uzņēmums		Jā		Nē
mazs uzņēmums		Jā		Nē
Atbalsta intensitāte speciālu mācību gadījumā
	Lūdzam precizēt atbalsta intensitāti, ko piemēro paziņotajam pasākumam.
	Vai speciālās mācības, kas notiek saskaņā ar paziņoto pasākumu, ir paredzētas strādājošām personām ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem?	

	Jā		Nē
	Atbalsta saņēmēja veids: 

liels uzņēmums		Jā		Nē
vidējs uzņēmums		Jā		Nē
mazs uzņēmums		Jā		Nē
Konkurences un tirdzniecības izkropļojumu analīze	Šī iedaļa neattiecas uz pasākumiem, kuru apjoms ir mazāks par 2 miljoniem euro, ar nosacījumu, ka Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikuma I daļā iekļautais 10.3. jautājums ir pareizi atbildēts. 
Lūdzam precizēt, vai saņēmējs jau agrāk ir saņēmis mācību atbalstu, un sniegt sīku informāciju par iepriekšējo atbalstu (datumi, atbalsta summa un mācību projektu ilgums).
	Lūdzam precizēt atbalsta saņēmēja ikgadējās mācību izmaksas (kopējais mācībām paredzētais budžets pēdējos trīs gados un mācību izmaksu īpatsvars kopējās izmaksās) un paskaidrot, kā atbalsts ietekmē saņēmēja izmaksas (piemēram, mācību ikgadējo izmaksu un atbalsta segto kopējo izmaksu procentuālā daļa u. tml.). 
	Lūdzam precizēt konkrētos produktu un ģeogrāfiskos tirgus, kuros strādā atbalsta saņēmējs un kurus atbalsts, iespējams, ietekmēs.
	Attiecībā uz katru no šiem tirgiem lūdzam norādīt 
·	tirgus koncentrācijas pakāpi,
·	atbalsta saņēmēja tirgus daļu,
·	pārējo šajos tirgos strādājošo uzņēmumu tirgus daļas.
	Lūdzam aprakstīt konkrēto tirgu struktūru un tajos valdošo konkurences situāciju un iesniegt apliecinošus dokumentus (piemēram, šķēršļi ieiešanai tirgū un iziešanai no tā, produktu diferenciācija, tirgus dalībnieku starpā valdošās konkurences veids u. tml.).
	Lūdzam aprakstīt nozares, kurā strādā atbalsta saņēmējs, pazīmes (piemēram, apmācītu darbinieku nozīmība uzņēmējdarbībā, jaudu pārpalikuma esamība, konkurentu īstenotās mācību finansēšanas stratēģijas u. tml.).
	Vajadzības gadījumā lūdzam sniegt informāciju par ietekmi uz tirdzniecību (tirdzniecības plūsmu nobīde).

KUMULĀCIJA
Vai atbalsts, kas piešķirts saskaņā ar paziņoto pasākumu, ir apvienots ar citu atbalstu?
	Jā		Nē
Ja atbilde ir „Jā”, lūdzam aprakstīt atbalsta kumulācijas noteikumus, ko piemēro paziņotajam atbalsta pasākumam: 
CITA INFORMĀCIJA
Lūdzam šeit norādīt jebkādu citu informāciju, ko uzskatāt par būtisku attiecīgā(-o) pasākuma(-u) novērtēšanai.


