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Μέρος III.3
Δελτιο Συμπληρωματικων Πληροφοριων για Κρατικεσ ενισχυσεισ σε εργαζομενουσ με αναπηρια και εργαζομενουσ σε μειονεκτικη θεση
Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για κοινοποίηση μεμονωμένων ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου 6.1 στοιχεία η)-ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία), ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3–47. και καλύπτεται από τα κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας περιπτώσεων κρατικών ενισχύσεων σε εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και σε εργαζόμενους με αναπηρία που υπόκεινται σε μεμονωμένη κοινοποίηση (εφεξής «κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας»)	ΕΕ C 188 της 11.8.2009, σ. 6-10. . Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση μεμονωμένων ενισχύσεων ή καθεστώτος ενισχύσεων, που κοινοποιούνται στην Επιτροπή προς χάριν της ασφάλειας δικαίου.
Εάν συμμετέχουν περισσότεροι δικαιούχοι στο κοινοποιηθέν σχέδιο, υποβάλετε τις κατωτέρω πληροφορίες για τον καθένα από αυτούς. 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ) ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η ενίσχυση σε εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και σε εργαζόμενους με αναπηρία κρίνεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ.
Σκοπός της λεπτομερούς αξιολόγησης είναι να διασφαλίζεται ότι μεγάλα ποσά ενισχύσεων σε εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και σε εργαζόμενους με αναπηρία δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που αντίκειται στο κοινό συμφέρον, αλλά αντίθετα συμβάλλουν θετικά στο συμφέρον αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν τα οφέλη της κρατικής ενίσχυσης όσον αφορά το αυξημένο ποσό της καθαρής απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία υπεραντισταθμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και το εμπόριο. 
Οι διατάξεις που ακολουθούν περιλαμβάνουν οδηγίες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που η Επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει για να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή αξιολόγηση. Σκοπός των οδηγιών είναι να καταστούν διαφανείς και προβλέψιμες οι αποφάσεις της Επιτροπής, καθώς και το σκεπτικό τους, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια δικαίου. Τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλουν όλα τα στοιχεία που θεωρούν χρήσιμα για την αξιολόγηση της υπόθεσης.
Εάν στο σχέδιο που κοινοποιήθηκε ως μεμονωμένη ενίσχυση συμμετέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, καταθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες για καθένα από αυτούς.
Χαρακτηριστικά του κοινοποιηθέντος μέτρου
Περιγράψτε συνοπτικά το μέτρο διευκρινίζοντας τον στόχο της ενίσχυσης, το μέσο ενίσχυσης, τους δικαιούχους, τις κατηγορίες εργαζομένων, το ύψος της ενίσχυσης, το χρονοδιάγραμμα πληρωμής, τη διάρκεια, την ένταση της ενίσχυσης και το επιλέξιμο κόστος. 
Ισχύει το μέτρο για την παραγωγή ή/και την επεξεργασία ή/και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ;
	ναι		όχι
	Ισχύει το μέτρο για την παραγωγή, την επεξεργασία ή/και την εμπορία των προϊόντων αλιείας ή/και υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ; 

	ναι		όχι 
	Παράσχετε λεπτομερή στοιχεία για τον δικαιούχο αναφέροντας ταυτότητα, όμιλο στον οποίο είναι μέλος ο δικαιούχος, κύκλο εργασιών, αριθμό απασχολουμένων και επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Το κοινοποιηθέν μέτρο αφορά: 
Πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση	Όπως ορίζονται στο άρθρο 2.18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008.:	
	ναι		όχι
Πρόσληψη εργαζομένων σε πολύ μειονεκτική θέση	Όπως ορίζονται στο άρθρο 2.19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008.:	
	ναι		όχι
Πρόσληψη εργαζομένων με αναπηρία	Όπως ορίζονται στο άρθρο 2.20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008.:	
	ναι		όχι
	Εάν χρειάζεται, αναφέρατε τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην κοινοποίηση.
	Αριθμήστε όλα τα έγγραφα που υπέβαλαν τα κράτη μέλη ως παραρτήματα στο έντυπο κοινοποίησης και αναφέρατε τους αριθμούς των εγγράφων στα σχετικά μέρη του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών.

Στόχος της ενίσχυσης
Περιγράψτε λεπτομερώς τους στόχους κοινού ενδιαφέροντος στους οποίους αποβλέπει το κοινοποιηθέν μέτρο. 
Στόχος δικαιότητας κοινού ενδιαφέροντος	Βλ. κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας, τμήμα 2.1. 
Αποδείξτε ότι το κοινοποιηθέν μέτρο θα οδηγήσει σε καθαρή αύξηση της απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία και εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ποσοτικοποιήστε την αύξηση.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα στοιχεία για να αποδειχθεί ότι το κοινοποιηθέν μέτρο συμβάλει στον στόχο δικαιότητας κοινού ενδιαφέροντος. Προσδιορίστε τα σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο και υποβάλατε δικαιολογητικά έγγραφα:
	Αριθμός και κατηγορίες εργαζομένων τους οποίους αφορά το μέτρο·
	Ποσοστά απασχόλησης των κατηγοριών εργαζομένων τις οποίες αφορά το μέτρο σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο και στη σχετική επιχείρηση (ή επιχειρήσεις)·
	Ποσοστά ανεργίας στις κατηγορίες εργαζομένων τις οποίες αφορά το μέτρο σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο.
Καταλληλότητα του μέσου	Βλ. κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας, τμήμα 2.2.
Εξηγείστε μέχρι ποιου βαθμού το κοινοποιηθέν μέτρο αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την αύξηση της απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και/ή εργαζομένων με αναπηρία και υποβάλατε τα δικαιολογητικά έγγραφα. 
Δημιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης	Βλ. κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας, τμήμα 2.3. 
Για να προσδιοριστεί η δημιουργία κινήτρων, η Επιτροπή ζητά αξιολόγηση από το κράτος μέλος το οποίο πρέπει να αποδείξει ότι η επιδότηση μισθού καταβάλλεται μόνο για εργαζόμενο σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία σε επιχείρηση όπου η πρόσληψη δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. 
	Η εφαρμογή του(-ων) υποστηριζόμενου(-ων) σχεδίου(-ίων) άρχισε πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τον δικαιούχο/τους δικαιούχους στις εθνικές αρχές; 

	ναι		όχι	
Εάν ναι, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση δεν δημιουργεί κίνητρο για τον δικαιούχο ώστε να αυξήσει την καθαρή απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία ή σε μειονεκτική θέση. 
	Εάν όχι, προσδιορίστε τις σχετικές ημερομηνίες στις οποίες:

Άρχισε η απασχόληση: 
Υποβλήθηκε η αίτηση ενίσχυσης από τον δικαιούχο στις εθνικές αρχές:
Καταθέστε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. 
	Η πρόσληψη οδηγεί σε αύξηση, συγκριτικά με την περίπτωση στην οποία δεν θα είχε χορηγηθεί ενίσχυση, του αριθμού εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία στην εν λόγω επιχείρηση;

	ναι		όχι	
	Εάν όχι, η θέση ή οι θέσεις έμειναν κενές μετά από εθελούσια αναχώρηση, αναπηρία, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, εθελοντική μείωση του χρόνου εργασίας ή νόμιμη απόλυση για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω περιορισμού των θέσεων εργασίας;

	ναι		όχι
	Περιγράψτε τις τρέχουσες ή παλαιότερες επιδοτήσεις μισθών προς τη σχετική επιχείρηση: κατηγορίες και αριθμός των εργαζομένων για τους οποίους χορηγήθηκαν επιδοτήσεις. 

Αναλογικότητα της ενίσχυσης	Βλ. κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας, τμήμα 2.4.
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 41 του κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και να περιορίζονται στις επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων με αναπηρία ή σε μειονεκτική θέση που απασχολούνται. 
	Ποιες είναι οι προβλεπόμενες επιλέξιμες δαπάνες δυνάμει του κοινοποιηθέντος μέτρου;

	ακαθάριστες αποδοχές, προ φόρων 
	υποχρεωτικές εισφορές, όπως εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
	το κόστος φροντίδας των παιδιών και φροντίδας των γονέων. 
	Καταθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών και της καλυπτόμενης περιόδου	Για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι μισθολογικές δαπάνες για περίοδο 12 μηνών το πολύ (ή 24 μηνών για εργαζόμενους σε πολύ μειονεκτική θέση) από την πρόσληψη. Για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι μισθολογικές δαπάνες για κάθε δεδομένη περίοδο απασχόλησης του ατόμου με αναπηρία. από το κοινοποιηθέν μέτρο διασφαλίζοντας ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για να αυξηθεί ο αριθμός των συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων με αναπηρία ή σε μειονεκτική θέση. 
	Αποδείξτε ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο, δηλαδή το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει ο καθαρό πρόσθετο κόστος της απασχόλησης των συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία σε σύγκριση με το κόστος απασχόλησης εργαζομένων που δεν είναι σε μειονεκτική θέση ή χωρίς αναπηρία. 

Ένταση ενίσχυσης για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση
	Ποια είναι η ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο;

Ένταση ενίσχυσης για εργαζόμενους με αναπηρία
	Ποια είναι η ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο;

Ανάλυση της στρέβλωσης του ανταγωνισμού και του εμπορίου	Το παρόν τμήμα δεν αφορά τα μέτρα κάτω των 5 εκατ. ευρώ για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και κάτω των 10 εκατ. ευρώ για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό την προϋπόθεση ότι η ερώτηση 10.3 στο τμήμα Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 94/2004 έχει συμπληρωθεί δεόντως. 
	Υποβάλατε πληροφορίες για το ύψος της ενίσχυσης, το χρονοδιάγραμμα πληρωμής και το μέσο της ενίσχυσης. 
Διευκρινίστε εάν ο δικαιούχος έλαβε ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία κατά το παρελθόν και αναφέρατε λεπτομέρειες σχετικά με τις προηγούμενες ενισχύσεις (ημερομηνίες, ποσά της ενίσχυσης, κατηγορίες και αριθμός εν λόγω εργαζομένων και διάρκεια των επιδοτήσεων μισθών).

Προσδιορίστε τις δαπάνες επαγγελματικής εκπαίδευσης του δικαιούχου (συνολικές δαπάνες απασχόλησης, δαπάνες απασχόλησης συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων με αναπηρία και σε μειονεκτική θέση, αναλογία των δαπανών απασχόλησης σε σχέση με το συνολικό κόστος) και εξηγείστε πως η ενίσχυση επηρεάζει τις δαπάνες του δικαιούχου (π.χ. ποσοστό των ετήσιων δαπανών απασχόλησης και συνολικό κόστος που καλύπτεται από την ενίσχυση). 
Προσδιορίστε την αγορά σχετικού προϊόντος καθώς και τη σχετική γεωγραφική αγορά στις οποίες δραστηριοποιείται ο δικαιούχος και όπου η ενίσχυση ενδέχεται να έχει κάποια επίπτωση.
Για καθεμία από αυτές τις αγορές υποβάλατε τα εξής: 
·	Βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς
·	Μερίδιο αγοράς του δικαιούχου
·	Μερίδια αγοράς άλλων εταιρειών που είναι παρούσες σ’αυτές τις αγορές.
	Περιγράψτε τη διάρθρωση και την ανταγωνιστική κατάσταση στις σχετικές αγορές και υποβάλατε δικαιολογητικά έγγραφα (π.χ. φραγμοί εισόδου και εξόδου, διαφοροποίηση προϊόντων, φύση του ανταγωνισμού μεταξύ παραγόντων της αγοράς, κλπ.).
	Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο δικαιούχος (π.χ. σημασία του κόστους εργασίας για τον τομέα, ύπαρξη πλεονάζοντος δυναμικού, κλπ.).

Περιγράψτε την κατάσταση που επικρατεί στην εθνική/περιφερειακή αγορά εργασίας (π.χ. ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης, επίπεδα μισθών, εργατικό δίκαιο, κλπ.).
Εάν χρειάζεται, υποβάλατε πληροφορίες για τις επιπτώσεις στις συναλλαγές (επηρεασμός εμπορικών ροών).
ΣΩΡΕΥΣΗ
Η ενίσχυση δυνάμει του κοινοποιηθέντος μέτρου χορηγείται σωρευτικά με άλλες ενισχύσεις;
	ναι		όχι
Εάν ναι, αναφέρατε τους κανόνες για τη σώρευση ενισχύσεων που εφαρμόζονται στο κοινοποιηθέν μέτρο: 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείτε χρήσιμο για την εκτίμηση του(ων) μέτρου(-ων).


