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III.3. dalis
PAPILDOMOS INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ NEĮGALIEMS IR PALANKIŲ SĄLYGŲ NETURINTIEMS DARBUOTOJAMS LAPAS
Šis papildomos informacijos lapas naudojamas pranešimams apie individualią pagalbą pagal Reglamento (EB) Nr. 800/2008	2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), OL L 214, 2008 8 9, p. 3–47. 6 straipsnio 1 dalies h–i punktus ir tokiai pagalbai turi būti taikomi valstybės pagalbos neįgaliems ir palankių sąlygų neturintiems darbuotojams, apie kurią turi būti pranešama atskirai, suderinamumo analizės kriterijai (toliau – suderinamumo analizės kriterijai)	OL C 188, 2009 8 11 p. 6-10. . Jis taip pat naudojamas individualios pagalbos arba schemos atveju, apie kurią Komisijai pranešama teisinio aiškumo tikslais.
Jeigu projekte, apie kurį pranešama, dalyvauja keletas gavėjų, toliau pateikite informacijos apie kiekvieną iš jų. 
PAGALBOS SUDERINAMUMAS PAGAL EB SUTARTIES 87 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTĄ. IŠSAMUS VERTINIMAS
Pagalba palankių sąlygų neturintiems ir neįgaliems darbuotojams gali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą.
Šio išsamaus vertinimo tikslas – užtikrinti, kad didelės pagalbos palankių sąlygų neturintiems ir neįgaliems darbuotojams sumos neiškraipytų konkurencijos tiek, kad būtų pažeistas bendras interesas, o kaip tik padėtų jį. Taip yra tada, kai valstybės pagalbos teikiama papildoma nauda tikslinių neįgalių ir palankių sąlygų neturinčių darbuotojų grynajam užimtumui yra didesnė už konkurencijai ir prekybai padarytą žalą. 
Toliau pateiktos nuostatos – tai gairės dėl informacijos, kurios gali pareikalauti Komisija išsamiam vertinimui atlikti, pobūdžio. Gairės skirtos užtikrinti, kad Komisijos sprendimai ir jų motyvai būtų skaidrūs ir iš anksto numatomi siekiant nuspėjamumo ir teisinio apibrėžtumo. Valstybės narės raginamos teikti visą informaciją, kuri, jų nuomone, gali būti naudinga konkrečiam atvejui tirti.
Jei projekte, apie kurį pranešama kaip apie individualią pagalbą, dalyvauja keletas pagalbos gavėjų, apie kiekvieną iš jų pateikite toliau nurodytą informaciją.
Priemonės, apie kurią pranešama, ypatybės
Pateikite trumpą priemonės, apie kurią pranešama, aprašymą, nurodydami priemonės tikslą, pagalbos priemonę, pagalbos gavėjus, susijusių darbuotojų kategorijas, pagalbos sumą, mokėjimo grafiką, trukmę, pagalbos intensyvumą ir tinkamas finansuoti išlaidas. 
	Ar priemonė taikoma žemės ūkio produktų, išvardytų EB sutarties I priede, gamybai ir (arba) perdirbimui, ir (arba) prekybai?

	taip		ne
	Ar priemonė taikoma žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų, išvardytų EB sutarties I priede, gamybai ir (arba) perdirbimui, ir (arba) prekybai? 

	taip		ne 
	Pateikite išsamios informacijos apie pagalbos gavėją, įskaitant pavadinimą, grupę, kuriai jis priklauso, apyvartą, darbuotojų skaičių ir verslo veiklą. 
	Ar priemonė, apie kurią pranešama, susijusi su 

palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimu	Kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/2008 2 straipsnio 18 dalyje.:	
	taip		ne
labai nepalankias sąlygas turinčių darbuotojų įdarbinimu	Kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/2008 2 straipsnio 19 dalyje.:	
	taip		ne
neįgalių darbuotojų įdarbinimu	Kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/2008 2 straipsnio 20 dalyje.:	
	taip		ne
	Jei tinka, nurodykite valiutų kursą, kuris buvo taikomas rengiant pranešimą.
	Sunumeruokite visus valstybių narių pateiktus dokumentus kaip pranešimo formos priedus ir susijusiose šio papildomos informacijos lapo dalyse nurodykite dokumentų numerius.

Pagalbos tikslas
Išsamiai apibūdinkite priemonės, apie kurią pranešama, bendro intereso tikslus. 
Bendro intereso teisingumo tikslo buvimas	Plg. Suderinamumo analizės kriterijų 2.1 skirsnį. 
Įrodykite, kad priemonės, apie kurią pranešama, poveikis bus tikslinių neįgaliųjų ir palankių sąlygų neturinčių darbuotojų didesnis bendras užimtumas ir nurodykite konkretų sukurtų darbo vietų skaičių.
Kad būtų įrodytas bendro intereso teisingumo tikslo buvimas, gali būti taikomi toliau išvardyti veiksniai. Nurodykite tokius su priemone, apie kurią pranešama, susijusius veiksnius ir pateikite patvirtinamuosius dokumentus:
	darbuotojų, kuriems taikoma priemonė, skaičius ir jų kategorijos
	darbuotojų, kuriems taikoma priemonė, užimtumo lygis nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu bei atitinkamoje (-ose) įmonėje (-ėse)
	darbuotojų, kuriems taikoma priemonė, nedarbo lygis nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu
Tinkama priemonė	Plg. Suderinamumo analizės kriterijų 2.2 skirsnį.
Paaiškinkite, kodėl priemonė, apie kurią pranešama, yra tinkama priemonė palankių sąlygų neturinčių ir (arba) neįgalių darbuotojų užimtumui didinti, ir pateikite patvirtinamuosius dokumentus. 
Skatinamasis pagalbos poveikis ir jos būtinybė	Plg. Suderinamumo analizės kriterijų 2.3 skirsnį. 
Kad būtų įrodytas skatinamasis poveikis, Komisija reikalauja, kad valstybė narė atliktų vertinimą ir įrodytų, kad darbo užmokesčio subsidija mokama tik už palankių sąlygų neturintį arba neįgalų darbuotoją bendrovėje, kurioje be šios pagalbos darbuotojas nebūtų buvęs įdarbintas. 
Ar remiamas (-i) projektas (-ai) pradėtas (-i) įgyvendinti anksčiau nei pagalbos gavėjas (-ai) pateikė nacionalinėms valdžios institucijoms paraišką (-as) dėl pagalbos? 
	taip		ne	
Jeigu atsakėte teigiamai, Komisija manys, kad pagalbos gavėjui pagalba nedaro skatinamojo poveikio bendram neįgalių ar palankių sąlygų neturinčių darbuotojų užimtumui didinti. 
	Jei ne, nurodykite susijusias datas:

Įdarbinimo data: 
Pagalbos gavėjas paraišką dėl pagalbos nacionalinėms valdžios institucijoms pateikė:
Pateikite susijusius patvirtinamuosius dokumentus. 
	Ar dėl įdarbinimo susijusioje (-iose) įmonėje (-ėse) palankių sąlygų neturinčių ar neįgalių darbuotojų skaičius išaugo, palyginti su padėtimi, jeigu pagalba nebūtų buvus teikiama?

	taip		ne	
	Jeigu ne, ar laisva (-os) darbo vieta (-os) atsirado ne dėl atleidimo mažinant darbo vietų skaičių, o dėl savanoriško išėjimo iš darbo dėl negalios, amžiaus, savanoriško darbo laiko susitrumpinimo ar teisėto atleidimo dėl darbo drausmės pažeidimo?

	taip		ne
	Nurodykite toje įmonėje mokamas ar mokėtas darbo užmokesčio subsidijas: darbuotojų, už kuriuos turi būti mokamos subsidijos, kategorijos ir skaičius. 

Pagalbos proporcingumas	Plg. Suderinamumo analizės kriterijų 2.4 skirsnį.
Tinkamos finansuoti išlaidos 
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti apskaičiuojamos remiantis Reglamento (EB) Nr. 800/2008 40–41 straipsniais ir apimti tik tas papildomas išlaidas, kurios būtinos palankių sąlygų neturinčių ar neįgalių darbuotojų bendram didesniam įdarbinimui pasiekti. 
Kokios pagal priemonę, apie kurią pranešama, numatytos tinkamos finansuoti išlaidos?
	bruto darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių 
	privalomos įmokos, pvz., socialinio draudimo įmokos 
	vaikų ir tėvų priežiūros išlaidos. 
	Pateikite išsamų priemonės, apie kurią pranešama, tinkamų finansuoti išlaidų ir taikomo laikotarpio	Palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimo finansuoti tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos darbo užmokesčiui per ne ilgesnį kaip 12 mėnesių po įdarbinimo laikotarpį. Neįgalių darbuotojų įdarbinimo finansuoti tinkamos išlaidos – tai bet kokios nustatytos trukmės laikotarpio, kurį neįgalus darbuotojas dirbo, išlaidos darbo užmokesčiui. apskaičiavimą, kuriuo užtikrinama, kad tinkamos finansuoti išlaidos neviršija išlaidų, kurios būtinos tikslinių kategorijų palankių sąlygų neturinčių ar neįgalių darbuotojų bendram didesniam įdarbinimui pasiekti. 
Pateikite įrodymų, kad pagalba yra ne didesnė už būtinąją, t. y. neviršija tikslinių kategorijų palankių sąlygų neturinčių arba neįgalių darbuotojų įdarbinimo bendrų papildomų išlaidų, palyginti su darbuotojų, kurie nėra palankių sąlygų neturintys arba neįgalūs, įdarbinimo išlaidomis. 

Pagalbos palankių sąlygų neturintiems darbuotojams intensyvumas
	Nurodykite priemonei, apie kurią pranešama, taikomą pagalbos intensyvumą.

Pagalbos neįgaliems darbuotojams intensyvumas
	Nurodykite priemonei, apie kurią pranešama, taikomą pagalbos intensyvumą.

Konkurencijos ir prekybos iškraipymo tyrimas	Šis skirsnis netaikomas palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimo priemonėms, neviršijančioms 5 mln. EUR, ir neįgalių darbuotojų įdarbinimo priemonėms, neviršijančioms 10 mln. EUR, jeigu tinkamai atsakyta į Reglamento (EB) Nr. 794/2004 I priedo I dalies 10.3 klausimą. 
Pateikite informacijos apie pagalbos sumą, mokėjimo grafiką ir pagalbos priemonę. 
Nurodykite, ar pagalbos gavėjas anksčiau yra gavęs pagalbos palankių sąlygų neturinčių arba neįgalių darbuotojų įdarbinimui, ir pateikite informacijos apie ankstesnes pagalbos priemones (datos, pagalbos suma, darbuotojų, kuriems taikoma priemonė, skaičius ir jų kategorijos, ir darbo užmokesčio subsidijų mokėjimo trukmė).
Nurodykite pagalbos gavėjo metines išlaidas užimtumui (visos užimtumui skirtos išlaidos, tikslinių palankių sąlygų neturinčių ir neįgalių darbuotojų įdarbinimo išlaidos, įdarbinimo išlaidų kaip bendrų išlaidų dalis) ir paaiškinkite, kokį poveikį pagalbos gavėjo išlaidoms daro pagalba (pvz., išlaidų užimtumui procentinė dalis ir visos išlaidos, kurioms skiriama pagalba). 
	Nurodykite atitinkamas produkto ir geografines rinkas, kuriose veiklą vykdo pagalbos gavėjas ir kuriose pagalba gali turėti poveikį.
Nurodykite kiekvienos iš šių rinkų 
·	rinkos koncentracijos santykį
·	pagalbos gavėjo rinkos dalį
·	šiose rinkose veiklą vykdančių kitų įmonių rinkos dalis
	Apibūdinkite atitinkamų rinkų struktūrą ir konkurencijos padėtį ir pateikite patvirtinamųjų dokumentų (pvz., patekimo į rinką ir išėjimo iš rinkos kliūtys, produktų įvairovė, rinkos dalyvių tarpusavio konkurencijos pobūdis ir pan.).
	Apibūdinkite sektoriaus, kuriame pagalbos gavėjas vykdo veiklą, ypatumus (pvz., išlaidų darbo jėgai svarba sektoriuje, pertekliniai pajėgumai ir pan.).

Apibūdinkite padėtį nacionalinėje ir (arba) regioninėje darbo rinkoje (pvz., nedarbo ir užimtumo lygis, darbo užmokesčio lygmuo, darbo teisė ir pan.).
Jei tinka, pateikite informacijos apie poveikį prekybai (prekybos srautų pokytį).
KUMULIACIJA
Ar pagalba pagal priemonę, apie kurią pranešama, teikiama kartu su kita pagalba?
	taip		ne
Jeigu atsakėte teigiamai, aprašykite pagalbos priemonei, apie kurią pranešama, taikytinas pagalbos kumuliacijos taisykles: 
KITA INFORMACIJA
Prašome nurodyti bet kokią kitą informaciją, kuri, jūsų nuomone, yra svarbi vertinant susijusią (-ias) priemonę (-es).


