
BILAG I


Standardformular til anmeldelse af statsstøtte i medfør af EF-traktatens artikel 88, stk. 3,
og fremsendelse af oplysninger om ulovlig støtte


Ved brug af denne formular skal medlemsstaterne i medfør af EF-traktatens artikel 88, stk. 3, anmelde nye støtteordninger og individuel støtte med undtagelse af statsstøtte til fiskeri og akvakultursektoren, for hvilke der findes et særligt skema Se bilaget til retningslinjerne for gennemgangen af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (EFT C 19 af 20.1.2001, s. 7).. Den skal desuden anvendes, når en foranstaltning, der ikke vedrører støtte, anmeldes til Kommissionen af hensyn til retssikkerheden.

Medlemsstaterne skal endvidere anvende formularen, når Kommissionen anmoder om at få samlede oplysninger om påstået ulovlig støtte.


Formularen består af tre dele:


I. 	Generelle oplysninger: skal altid udfyldes
II. 	Sammenfattende oplysninger til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende
III. 	Supplerende informationsskema afhængig af støttens art


Vær opmærksom på, at hvis formularen ikke udfyldes korrekt, kan det medføre, at anmeldelsen returneres under henvisning til, at den er ufuldstændig. Den pågældende medlemsstats faste repræsentation sender den udfyldte formular i papirform til Kommissionen. Det adresseres til Kommissionens Generalsekretariat. 

Hvis medlemsstaten har til hensigt at benytte sig af en særlig procedure, der er fastsat i forordninger, retningslinjer, rammebestemmelser eller andre regler, der finder anvendelse på statsstøtte, sendes desuden en kopi af anmeldelsen til generaldirektøren i den ansvarlige afdeling i Kommissionen. 
 

Del I - Generelle oplysninger


Anmeldelsens status


Vedrører oplysningerne i denne formular:

  	en anmeldelse i medfør af EF-traktatens artikel 88, stk. 3? 

	eventuel ulovlig støtte I henhold til artikel 1, litra f), i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1) (i det følgende benævnt "procedureforordningen") forstås ved ulovlig støtte ny støtte, der er gennemført i strid med EF-traktatens artikel 88, stk. 3.?

Angiv i givet fald datoen for støttens ikrafttræden. Udfyld både denne formular og de relevante supplerende informationsskemaer.  

	en foranstaltning, der ikke udgør støtte, men som anmeldes til Kommissionen af hensyn til retssikkerheden? 

Anfør nedenfor årsagerne til, at den anmeldende medlemsstat mener, at denne foranstaltning ikke udgør statsstøtte i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Udfyld de relevante dele af formularen, og vedlæg al nødvendig supplerende dokumentation. 

En foranstaltning udgør ikke statsstøtte, hvis en af betingelserne i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, ikke er opfyldt. Foretag en fuldstændig vurdering af foranstaltningen i lyset af de følgende kriterier, idet der navnlig fokuseres på det kriterium, der ikke menes at være opfyldt:

	Ingen overførsel af statslige midler (f.eks. fordi foranstaltningen anses for at være statslig, eller hvis regulerende foranstaltninger uden overførsel af statslige midler vil blive indført) 

Ingen fordele (F.eks. når princippet om investorer på det private marked respekteres)
Ingen selektivitet/specificitet (F.eks. når foranstaltningen er åben for alle virksomheder i alle erhvervsgrene uden geografiske begrænsninger og uden skøn)
Ingen konkurrencefordrejning/ingen påvirkning af samhandelen i EU (F.eks. når aktiviteten ikke har økonomisk karakter, eller når erhvervsaktiviteten udelukkende er lokal).

Støtteyderen


 Den berørte medlemsstat
…………………………………………………………………………………………………………

 De(n) berørte region(er) (hvis det er relevant)
…………………………………………………………………………………………………………

 
..............................................................…..............................................................................................

Kontaktperson:

Navn:		: ...................................................................................................…………….………..
Adresse:	: ...................................................................................................…………….………..
Tlf.:		: ..................................................................................................………………………
Fax:		: ..................................................................................................………………………
E-mail		: ...................................................................................................…………….………..

 Ansvarlig kontaktperson på Danmarks Faste Repræsentation
Navn:		: ...................................................................................................…………….………..
Tlf.:		: ..................................................................................................………………………
Fax:		: ..................................................................................................………………………
E-mail		: ...................................................................................................…………….………..


 Hvis der også ønskes sendt en kopi af den officielle korrespondance fra Kommissionen til medlemsstaten til andre myndigheder, angives deres navn og adresse her:
Navn:		: ...................................................................................................……………………...
Adresse:	: ...................................................................................................……………………...
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..
	

 Angiv, hvilken reference til Danmark der ønskes medtaget i al korrespondance fra Kommissionen.
 
Støtten

 Støttens betegnelse (eller navnet på den støttemodtagende virksomhed, hvis der er tale om individuel støtte)
.............................................................................................…………………………...........................

 Kort beskrivelse af formålet med støtten. 
Anfør hovedformålet og eventuelle sekundære formål:



Hovedformål
(Sæt kun ét kryds)
Sekundær målsætning  Et sekundært formål er et formål, hvortil støtten ud over hovedformålet udelukkende vil være øremærket. F.eks. kan en ordning, hvis hovedformål er forskning og udvikling, som sekundært formål have små og mellemstore virksomheder, hvis støtten udelukkende er øremærket til disse. Det sekundære formål kan også være sektorrelateret, f.eks. en ordning for forskning og udvikling i stålsektoren. 




Regionaludvikling


	Forskning og udvikling



	Miljøbeskyttelse



	Redning af kriseramte virksomheder



	Omstrukturering af kriseramte virksomheder



	Små og mellemstore virksomheder



	Beskæftigelse



	Uddannelse



	Risikovillig kapital



	Eksportfremme og internationalisering



	Tjenester af generel økonomisk interesse



	Sektorudvikling  Angiv sektor under punkt 4.2.



	Støtte af social karakter til enkeltforbrugere



	Skadeserstatning i forbindelse med naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder



	Gennemførelse af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse



	Løsning af et alvorligt problem i økonomien



	Bevarelse af kulturarv



	Fremme af kulturen





2.3.  Ordning - Individuel støtte I henhold til artikel 1, litra e), Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1) forstås ved individuel støtte støtte, der ikke ydes på grundlag af en støtteordning, og anmeldelsespligtige støttetildelinger på grundlag af en støtteordning. 
Vedrører anmeldelsen en støtteordning?
	ja 			nej

	Hvis ja, ændrer ordningen så en eksisterende støtteordning?


	ja 			nej

	Hvis ja, er betingelserne for forenklet anmeldelsesprocedure i henhold til artikel 4, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EF) nr. (...) af (...) så opfyldt? 


	ja 			nej

	Hvis ja, anvendes og udfyldes den forenklede anmeldelsesformular (se bilag II).


	Hvis nej, fortsættes på denne formular. Angiv, om den oprindelige ordning, der ændres, blev anmeldt til Kommissionen.


	ja  			nej

	Hvis ja, angiv nærmere:


Støtte nr.: ....................................................................................……………………..

Dato for Kommissionens godkendelse (henvisning til Kommissionens brev (SG(..)D/...):
Den oprindelige ordnings varighed: ...................................................................................
Angiv, hvilke betingelser der ændres i forhold til den oprindelige ordning, og hvorfor: …………………………………………………

2.3.2 	Vedrører anmeldelsen individuel støtte? 

	ja  			nej

	Hvis ja, sæt kryds i en af følgende bokse

	
 		støtte på grundlag af en ordning, der skal anmeldes individuelt
            Henvisning til den godkendte ordning:

            Navn:				 	: .....................……………………………..............................
            Støtte nr.:			: .................................................……………..……….……...           Dato for Kommissionens
godkendelse:			: .................................................……………..……….……...

                   individuel støtte, der ikke ydes på grundlag af en ordning


Vedrører anmeldelsen individuel støtte eller en ordning, der er anmeldt i henhold til fritagelsesforordningen? Hvis ja, sæt kryds i en af følgende bokse


	Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12.1.2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33).. Anvend det supplerende informationsskema under del III, 1.

	Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12.1.2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 20).. Anvend det supplerende informationsskema under del III, 2.

	Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 12.12.2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse (EFT L 337 af 13.12.2002, s. 3 og EFT L 349 af 24.12.2002, s. 126).. Anvend det supplerende informationsskema under del III, 3.

	Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 af 23. december 2003 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (EFT L 1 af 3.1.2004). 


Nationalt retsgrundlag

 Anfør det nationale retsgrundlag og de gennemførelsesbestemmelser, der finder anvendelse: 
Benævnelse: ........................................................................................................................... .............................................................................……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………….……………………………………………………………………………………….…
Referencekode (når det er relevant): …………………………….............................................................……………………........………………………………………………………………………….……………………………...
Angiv, hvilke dokumenter der er vedlagt denne anmeldelse:
	En kopi af relevante uddrag af den endelige tekst til retsgrundlag (eller om muligt et weblink) 
	En kopi af relevante uddrag af udkast til retsgrundlag (eller om muligt et weblink) 


 Hvis der er tale om den endelige tekst, indeholder den så en bestemmelse, i henhold til hvilken støtteyderen kun kan yde støtten, efter at Kommissionen har godkendt denne (stand still-klausul)?
	ja 			nej


Støttemodtagere
 Støttemodtagerens/-modtagernes geografiske placering
	i en region/regioner, hvortil der ikke ydes støtte
	i en region/regioner, der er støtteberettigede i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), (angiv om på NUTS 3-niveau eller lavere)
	i en region/regioner, der er støtteberettigede i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), (angiv om på NUTS 2-niveau eller lavere)
	blandet: angiv nærmere .....................................................................................................

 Støttemodtagerens/-modtagernes sektor(er)
			  Ikke sektorspecifik	
		A	  Landbrug					 
		B	  Fiskerie
		C	  Råstofudvinding
		10.1	  Kul
		D	  Fremstillingsvirksomhed	
    ……………17	  Tekstiler
    ……………21	  Fremstilling af papirmasse og papir
    ……………24	  Kemisk industri og lægemiddelindustri
    ……………24.7	  Kemofibre
	                ……………27.1	  Stål  Meddelelse fra Kommissionen - Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter, EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8.
    ……………29	  Industrimaskiner
    ……………DL	  Elektrisk og elektronisk apparatur
    ……………34.1	  Motorkøretøjsindustrien
    ……………35.1	  Skibsbygningsindustrien
    ....................Anden fremstillingsvirksomhed (angiv nærmere): ...............................
		E	  El-, gas- og vandforsyning
		F	  Bygge- og anlægsvirksomhed
		52	  Detailhandel
		H	 Hotel- og restaurationsvirksomhed (turisme)
		I	Transport
    ……………60	  Landtransport og rørtransport
    ....................60.1 Jernbaner
    ....................60.2 Anden landtransport
    ……………61.1	  Sø- og kysttransport
    ....................61.2 Transport ad indre vandveje
    ....................62 Lufttrafik
		64	  Post og telekommunikation
		J	  Finansieringsvirksomhed
		72	  Databehandling og virksomhed i forbindelse hermed
		92	  Forlystelser, kultur og sport
    ……………	  Andet, angiv i overensstemmelse med NACE-klassifikationen, rev. 1.1 NACE Rev. 1.1. er den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab.:
…………………
 Hvis der er tale om individuel støtte: 	
Støttemodtagerens navn: ……………………………………………………………………………...
Type støttemodtager:……………………………………………………………………………..........

	Lille eller mellemstor virksomhed

Antal ansatte:		......................................................…………………………………
Årlig omsætning:	 ......................................................…………………………………
Årsregnskab:		.......................................................…………………………….…...
Uafhængighed:	 ……………………………………………………………………..

(Vedlæg en formel erklæring i overensstemmelse med Kommissionens henstilling vedrørende små og mellemstore virksomheder Kommissionens henstilling af 6.5.2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EFT L 124 af 20.5.2003, s. 36) og udkast til Kommissionens forordning (EF) nr. .../.. om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 for så vidt angår udvidelsen af dennes anvendelsesområde til også at omfatte støtte til forskning og udvikling., eller fremlæg anden dokumentation vedrørende ovennævnte kriterier):
	.......................................................…………………………….…...
	Stor virksomhed

	Kriseramt virksomhed Som defineret i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EFT C 288 af 9.10.1999, s. 218.
	
 Hvis der er tale om en støtteordning:
Type støttemodtagere:

	Alle virksomheder (store virksomheder og små og mellemstore virksomheder)
	Kun store virksomheder
	Små og mellemstore virksomheder

	Mellemstore virksomheder
	Små virksomheder
	Mikrovirksomheder

	Følgende støttemodtagere: ...................................................................................................

Skønnet antal støttemodtagere:

	under 10 alle
	fra 11 til 50
	fra 51 til 100
	fra 101 til 500
	fra 501 til 1000
	over 1000 
 
Støttebeløb/årlige udgifter

I tilfælde af individuel støtte anføres det samlede beløb for hver af de pågældende foranstaltninger:
…………………………………………………………………………………………………………
I tilfælde af en støtteordning anføres det årlige beløb på det planlagte budget og det samlede beløb (i national valuta):
…………………………………………………………………………………………………………
I forbindelse med skattemæssige foranstaltninger anføres det skønnede årlige og samlede indtægtstab som følge af skattelettelser i det tidsrum, anmeldelsen dækker:
…………………………………………………………………………………………………………
Hvis budgettet ikke vedtages for et år, anføres, hvilket tidsrum det dækker:
…………………………………………………………………………………………………………
Hvis anmeldelsen vedrører ændringer af en eksisterende ordning, anføres de budgetmæssige virkninger af de anmeldte ændringer af ordningen:
…………………………………………………………………………………………………………

Støttens form og midler til finansiering

Angiv, hvilken form for støtte der stilles til rådighed for støttemodtageren (hvis det er relevant, for hver foranstaltning):

	Direkte støtte
	Lavt forrentet lån (herunder nærmere oplysninger om lånegarantien)
	Rentegodtgørelse
	Skattefordel (f.eks. skattefradrag, mindskelse af skattegrundlaget, mindskelse af skatteprocenten og skattehenstand). Angiv nærmere:.................................................................……………
	Nedsættelse af socialsikringsbidrag
	Indskydning af risikovillig kapital
	Gældsafskrivning
	Garanti (herunder bl.a. andre oplysninger om lån eller andre finansielle transaktioner, der dækkes af garantien, den krævede sikkerhed og præmiens størrelse)
	Andet. Angiv nærmere: .........................................................................................................

For hvert støtteinstrument gives en præcis beskrivelse af regler og betingelser for anvendelsen heraf, herunder navnlig støtteintensiteten og den skattemæssige behandling heraf, samt hvorvidt støtten ydes automatisk, når bestemte objektive kriterier er opfyldt (i givet fald anføres kriterierne herfor), eller hvorvidt støttebevillingsmyndighederne har visse skønsmæssige beføjelser.
…………………………………………………………………………………………..……..

Angiv, hvorledes støtten finansieres: hvis støtten ikke finansieres over det statslige/regionale/kommunale budget, forklares, hvordan den så finansieres:

	Via parafiskale afgifter eller afgifter til en institution, der ikke er staten. Anfør alle oplysninger om afgifterne og de produkter/aktiviteter, de pålægges. Angiv navnlig, hvorvidt produkter importeret fra andre EU-lande pålægges afgifter. Vedlæg en kopi af retsgrundlaget for afgiftsopkrævningen. ......................................
	Reserver
	Offentlige virksomheder
	Andet (angives nærmere): …………………………………………………………………………

Varighed

 Hvis der er tale om individuel støtte:

Anfør datoen for støttens ikrafttræden (hvis støtten ydes i trancher, anføres datoen for hver tranche)
…..……………………………………………………………………..………………………………
Hvis det er relevant, angives varigheden af den foranstaltning, hvortil der ydes støtte
…..……………………………………………………………………………….…………………….

 I tilfælde af en ordning

Anfør, fra hvilken dato støtten kan ydes
…..…………………………………………………………………………………………………….
Anfør, frem til hvilken dato støtten kan ydes
…..…………………………………………………………………………………………………….

Hvis der ydes støtte i mere end seks år, skal det påvises, at det er nødvendigt med et længere tidsrum for at nå målsætningen for ordningen:
…..…………………………………………….………………………………………………………

Kumulering af forskellige typer støtte

Kan støtten kumuleres med støtte fra andre lokale, regionale eller nationale ordninger eller EU-ordninger for at dække de samme støtteberettigede omkostninger?

	ja 			nej

Hvis ja, beskrives de mekanismer, der er etableret for at sikre, at reglerne vedrørende kumulering overholdes: ...........................................................................................................................................

Tavshedspligt

Indeholder anmeldelsen fortrolige oplysninger, der ikke bør gives til tredjemand?

	ja 			nej

I bekræftende fald anføres, hvilke dele der er fortrolige, og hvorfor:
...........................................................................................................................................

I modsat fald vil Kommissionen offentliggøre sin beslutning uden yderligere henvisning til medlemsstaten.

Støttens forenelighed med det indre marked


Angiv, hvilke af de eksisterende forordninger, rammebestemmelser, retningslinjer og andre regler der finder anvendelse på statsstøtte, fremlæg det nøjagtige retsgrundlag for godkendelsen af støtten (hvis det er relevant, angives det for hver foranstaltning), og udfyld det relevante supplerende informationsskema i del III.


	Støtte til små og mellemstore virksomheder
	Anmeldelse af individuel støtte i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 70/2001
	Anmeldelse af hensyn til retssikkerheden.
	Støtte til små og mellemstore virksomheder i landbrugssektoren

	Uddannelsesstøtte
	Anmeldelse af individuel støtte i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 68/2001
	Anmeldelse af hensyn til retssikkerheden.

	Beskæftigelsesstøtte
	Anmeldelse af individuel støtte i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 2204/2002
	Anmeldelse af en ordning i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 2204/2002
	Anmeldelse af hensyn til retssikkerheden.

	Regionalstøtte
	Støtte under de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter
	Støtte til forskning og udvikling
	Støtte til redning af kriseramte virksomheder
	Støtte til omstrukturering af kriseramte virksomheder
	Støtte til audiovisuelle produktioner
	Støtte til miljøbeskyttelse
	Risikovillig kapital
	Støtte til landbrugssektoren
	Støtte til transportsektoren
	Støtte til Fiskerie og akvakultur 



Når de eksisterende forordninger, rammebestemmelser, retningslinjer eller andre regler, der finder anvendelse på statsstøtte, ikke udgør et eksplicit grundlag for at godkende nogen af de former for støtte, der er angivet på dette skema, gives en velunderbygget begrundelse for, hvorfor støtten betragtes som forenelig med EF-traktaten, idet der henvises til den fritagelsesbestemmelse i EF-traktaten, der finder anvendelse, (artikel 86, stk. 2, artikel 87, stk. 2, litra a) eller b), artikel 87, stk. 3, litra a), b), c) eller d), samt andre specifikke bestemmelser vedrørende landbrug, fiskerie  og transport.


Tilbagesøgning af statsstøtte


Med hensyn til individuel støtte har Kommissionen påbudt tilbagesøgning af statsstøtte, der allerede er udbetalt til støttemodtagere?

	ja 			nej

      Hvis ja, redegør der nærmere herfor:
      ……………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………...………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………….


Andre oplysninger

Anfør eventuelle andre oplysninger, der er relevante for vurderingen af de(n) pågældende foranstaltning(er) under statsstøttebestemmelserne.


Bilag

Anfør her alle dokumenter, der er vedlagt anmeldelsen, og fremlæg disse i papirversion eller ved angivelse af direkte internetlinks til de pågældende dokumenter. 


Erklæringer

Jeg erklærer herved, at oplysningerne i denne formular, bilagene hertil samt vedlagte dokumenter er præcise og fuldstændige.


Dato og sted: ……………………………

Underskrift: …………………………………………….


Den underskrivende persons navn og stilling: ………………………………………………….. 




Del II. Sammenfattende oplysninger til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende


Støtte nr.:
(udfyldes af Kommissionen)

Medlemsstat:


Region:


Støtteordningens betegnelse og formål eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte (støtte ydet på grundlag af en ordning, men som skal anmeldes særskilt, og støtte, der ikke ydes på grundlag af en ordning):




Retsgrundlag:


Planlagte årlige udgifter eller den samlede størrelse af den ydede individuelle støtte:
(i national valuta)
Støtteordning
Planlagte årlige udgifter:

.... mio. EUR


Samlet beløb


.... mio. EUR

Individuel støtte
Samlet beløb for hver foranstaltning:

.... mio. EUR
Varighed:


Maksimal støtteintensitet for den individuelle støtte eller støtteordningen: 



Økonomiske sektorer:
Alle sektorer



eller Begrænset til særlige sektorer som nævnt under "Generelle oplysninger" (Del II, afsnit 4.2.) 


Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:
Navn:



 

Del III. Supplerende informationsskemaer 

Skal eventuelt udfyldes afhængig af den pågældende type støtte:

Støtte til små og mellemstore virksomheder
Uddannelsesstøtte
Beskæftigelsesstøtte
Regionalstøtte
Støtte, der er omfattet af de multisektorale rammebestemmelser
Støtte til forskning og udvikling
	i tilfælde af en ordning

i tilfælde af individuel støtte
Støtte til redning af kriseramte virksomheder
	i tilfælde af en ordning

i tilfælde af individuel støtte
Støtte til omstrukturering af kriseramte virksomheder
	i tilfælde af en ordning

i tilfælde af individuel støtte
Støtte til audiovisuelle produktioner
Støtte til miljøbeskyttelse
Risikovillig kapital
Støtte til landbrugssektoren
	Landbrugsstøtte

	Støtte til investeringer i landbrugsbedrifter

Støtte til investeringer i sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter
	Støtte til miljøvenligt landbrug

Støtte til udligning af ulemper i ugunstigt stillede områder
Støtte til unge landbrugeres etablering
Støtte til førtidspensionering og ophør med landbrugsvirksomhed
Støtte til nedskæring af produktions-, forarbejdnings- og afsætningskapacitet
Støtte til producentsammenslutninger
Støtte til kompensation for skader på landbrugsproduktionen eller produktionsmidlerne i landbruget
Støtte til jordfordeling
Støtte til fremme af produktion og afsætning af kvalitetslandbrugsprodukter
Støtte til teknisk bistand i landbrugssektoren
Støtte til husdyrsektoren
Støtte til randområderne og de ægæiske øer
Støtte i form af subsidierede kortfristede lån
Støtte til salgsfremmende foranstaltninger og reklame for landbrugsprodukter og visse ikke-landbrugsprodukter
Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder
Støtte i forbindelse med TSE-test, døde dyr og slagteriaffald
Støtte til transportsektoren
	Individuel støtte til omstrukturering af kriseramte virksomheder i luftfartssektoren

Støtte til transportinfrastruktur
Støtte til søtransport
Støtte til kombineret transport
Fiskeri og akvakultur


Del III.1
Supplerende informationsskema for støtte til små og mellemstore virksomheder

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 70/2001 Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12.1.2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33). som ændret EFT L 63 af 28.2.2004, s. 22.. Det skal desuden anvendes i forbindelse med individuel støtte eller en ordning, der anmeldes til Kommissionen af hensyn til retssikkerheden. 


1. Den individuelle støttes eller ordningens art


Vedrører den individuelle støtte eller ordningen:
 	 investeringsstøtte
 	 konsulentbistand samt andre tjenester og aktiviteter i forbindelse med deltagelse i messer og udstillinger 
1.3. 	Udgifter til F&U
	ja:
- for anmeldelser af F&U-støtte til SMV udfyldes følgende:
- supplerende informationsskemaer for F&U 6a for støtteordninger
- supplerende informationsskema for F&U 6b for individuel støtte


2. Støtte til initialinvesteringer

2.1. Dækker støtten investering i fast kapital i forbindelse med:
	etablering af en ny virksomhed?
	udvidelse af en eksisterende virksomhed?
	opstart af en ny aktivitet, der indebærer grundlæggende forandringer af produktet eller produktionsprocessen i den eksisterende virksomhed (gennem rationalisering, diversificering eller modernisering)?
	køb af en virksomhed, der er lukket, eller som ville være blevet lukket, hvis den ikke var blevet købt? 
Er erstatningsinvesteringer udelukket?
	ja 			nej


2.2. Er støtten beregnet som en procentdel af:
 de støtteberettigede udgifter i forbindelse med investeringen?
 lønomkostningerne til de job, der er skabt som følge af investeringen (støtte til jobskabelse)?

2.3 a)  investering I materielle aktiver:………….…………………………………….
Er investeringens værdi fastsat som en procentdel på grundlag af:
  grunden?	
  bygningerne?  
  anlæg/maskiner (udstyr)? 
(Der angives en detaljeret beskrivelse) ……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………... 
Hvis virksomhedens væsentligste erhvervsaktiviteter er i transportsektoren, ses der så bort fra transportmidler og -udstyr i forbindelse med de støtteberettigede udgifter (med undtagelse af jernbanernes rullende materiel)? 
                      	ja 			nej
Hvis nej, angives, hvilke transportmidler eller hvilket transportudstyr der er støtteberettiget:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

        b)   Salgsprisen for overtagelse af en virksomhed, der er lukket, eller som ville være blevet lukket, hvis den ikke var blevet købt
        c)   Immaterielle investeringer
De støtteberettigede omkostninger i forbindelse med immaterielle investeringer er omkostningerne ved erhvervelse af teknologi.
 patentrettigheder
 produktionslicenser eller patenteret knowhow   
 ikke-patenteret knowhow (teknisk viden)
Der angives en detaljeret beskrivelse  Denne beskrivelse skal afspejle, hvordan myndighederne har til hensigt at sikre sammenhængen med punkt 4.6 i retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte, EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9, som ændret ved Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2, og de efterfølgende ændringer af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, EFT C 258 af 9.9.2000, s. 5.
 ……………………………………………………………………………………...
        d)   lønudgifter: ………………...………………………………………………….
	
	Er støttens størrelse beregnet som en procentdel af lønomkostningerne i forbindelse med de skabte job over et tidsrum på to år? 

	ja 			nej

2.4. Støtteintensitet
Investeringsprojekter uden for de regioner, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c), og artikel 87, stk. 3, litra a), i forbindelse med:
Små virksomheder 			mellemstore virksomheder 	
Hvor stor er bruttostøtteintensiteten for investeringsprojekter?
Angives nærmere: ...……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
Investeringsprojekter i de regioner, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c), og artikel 87, stk. 3, litra a), i forbindelse med:
Små virksomheder			mellemstore virksomheder	
Hvor stor er bruttostøtteintensiteten for investeringsprojekter? Angives nærmere: ...……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

3. Kumulering af støtte

 Hvad er det maksimale loft for kumulering af støtte?
Angiv nærmere: .........................................................................................................
………………………………………………………………………………………….

4. Særlige betingelser for støtte til jobskabelse

 Er der garanti for, at støtten til jobskabelse er knyttet til gennemførelsen af et initialinvesteringsprojekt i materielle eller immaterielle aktiver? 
	ja 			nej
 Er der garanti for, at støtten bidrager til skabelse af job inden tre år fra afslutningen af investeringerne? 
	ja 			nej
Hvis svaret på et af de to foregående spørgsmål var nej, forklares, hvordan myndighederne har til hensigt at opfylde disse krav:
…………………………………………………………………………………………
 Repræsenterer jobskabelsen en nettoforøgelse af antallet af ansatte i den pågældende virksomhed i forhold til gennemsnittet for de sidste tolv måneder? 
	ja 			nej
 Er der garanti for, at beskæftigelsen i den pågældende region vil blive opretholdt i mindst fem år? 
	ja 			nej
       Hvis ja, hvilke garantier er der så tale om? ……………………………………………...
 Er der garanti for, at job, der mistes i referenceperioden, trækkes fra det synlige antal job, der skabes i samme periode? 
	ja 			nej

5. Særlige betingelser for investeringsprojekter i områder, hvortil der ydes en højere regionalstøtte

 Omfatter støtten en bestemmelse om, at støttemodtageren skal bidrage med mindst 25 % af den samlede investering, og at der ikke vil blive ydet støtte til dette beløb?
	ja 			nej
 Hvilken garanti er der for, at støtten til initialinvesteringer (både materielle og immaterielle investeringer) gøres betinget af, at investeringen opretholdes i mindst fem år? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Støtte til konsulentbistand og andre tjenester

 Er de støtteberettigede udgifter begrænset til:
 	Udgifter i forbindelse med tjenester leveret af eksterne konsulenter og andre tjenesteydere? 
Angiv, hvis de pågældende tjenester ikke er varige eller regelmæssige eller ikke vedrører virksomhedens normale driftsudgifter som f.eks. løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklamevirksomhed
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 	Udgifter i forbindelse med virksomheder, der deltager i messer og udstillinger? Angiv, hvis støtten vedrører ekstraomkostningerne ved leje, indretning og drift af standen:
Er støtten begrænset til den første deltagelse i en messe eller en udstilling? 
	ja 			nej
 	andre omkostninger (især hvis støtten ydes direkte til tjenesteyderen eller rådgiveren). Angiv betingelserne:…………
 Angiv den maksimale bruttostøtteintensitet: ………………
Hvis støtteintensiteten overstiger 50 % brutto, angives en detaljeret begrundelse for støtteintensitetens nødvendighed:…………………………………………………………………..
 Anfør det maksimale loft for kumulering af støtte:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Nødvendigheden af støtten

 Er det i forbindelse med støtten planlagt, at der skal indsendes en ansøgning om støtte, inden arbejdet med projektet indledes? 
	ja 			nej
 Hvis nej, er der så vedtaget retsforskrifter i Danmark om indførelse af en lovbestemt ret til støtte efter objektive kriterier, og uden at Danmark skal udøve yderligere skøn? 
	ja 			nej


8. Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af forordning (EF) nr. 70/2001.


Del III.2
Supplerende informationsskema for uddannelsesstøtte

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 68/2001 Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12.1.2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 20).  som ændret  EFT L 63 af 28.2.2004, s. 20.. Det skal desuden anvendes i forbindelse med individuel støtte eller en ordning, der anmeldes til Kommissionen af hensyn til retssikkerheden. 

Anvendelsesområdet for den individuelle støtte eller ordningen

 Finder foranstaltningen anvendelse på fremstilling og/eller forædling og/eller markedsføring af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten?
	ja 			nej
 Finder foranstaltningen anvendelse på fremstilling og/eller forædling og/eller markedsføring af de fiskerivarer og/eller akvakulturprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten? 
	ja 			nej
 Kan der ydes støtte til søtransportsektoren? 
	ja 			nej
       Hvis ja, besvares følgende spørgsmål:
Er deltageren et ikke-aktivt besætningsmedlem?
	ja 			nej
       Gennemføres uddannelsen om bord på skibe, der er registreret i Fællesskabet? 
	ja 			nej
1.4. Hvor høje er bruttostøtteintensiteterne? Angiv nærmere:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Type ordning eller individuel støtte

Vedrører ordningen eller den individuelle støtte:
 Særlig uddannelse: 	
	ja 			nej
Hvis ja, beskrives foranstaltningen for særlig uddannelse: ……………… ...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Generel uddannelse:
 			ja 			nej
Hvis ja, beskrives foranstaltningen for generel uddannelse: ……………… ...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Gælder uddannelsesstøtten dårligt stillede arbejdstagere?
	ja 			nej
Hvis ja, beskrives foranstaltningen for dårligt stillede arbejdstagere: ……………… ...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Støtteintensitet
	Støtte til generel uddannelse

	ydet uden for regioner, der modtager støtte i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c):
       Hvis ja, angives bruttostøtteintensiteten
	for større virksomheder: ……………….…………………………………………

	for små og mellemstore virksomheder: ……………………………………….…

Hvis ja, angives støtteintensiteterne for dårligt stillede arbejdstagere: …………………………………………………...………………………….................
	
	ydet i regioner, der modtager støtte i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c):
Hvis ja, angives bruttostøtteintensiteten
	for større virksomheder: ……………….…………………………………………

	for små og mellemstore virksomheder: ……………………………………….…

Hvis ja, angives støtteintensiteterne for dårligt stillede arbejdstagere: 
…………………………………………………………………

	Støtte til særlig uddannelse

	ydet uden for regioner, der modtager støtte i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c):
	ja 			nej
Hvis ja, angives bruttostøtteintensiteten
	for større virksomheder: ……………….…………………………………………

	for små og mellemstore virksomheder: ……………………………………….…

Hvis ja, angives støtteintensiteterne for dårligt stillede arbejdstagere: …………………………………………………...…………………………

	ydet i regioner, der modtager støtte i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c): ja
nej Hvis ja, angives bruttostøtteintensiteten
	for større virksomheder: ……………….…………………………………………

	for små og mellemstore virksomheder: ……………………………………….…

Hvis ja, angives støtteintensiteterne for dårligt stillede arbejdstagere: …………………………………………………...………………………….................



Støtteberettigede omkostninger

 Hvad anses som støtteberettigede omkostninger under ordningen eller i forbindelse med den individuelle støtte:
	omkostninger ved undervisningspersonale?
	undervisernes og deltagernes rejseomkostninger?
	andre løbende udgifter, som f.eks. materialer, udstyr osv.?
	afskrivning af hjælpemidler og instrumenter, i det omfang de udelukkende anvendes til uddannelsesprojektet?
	omkostninger ved konsulentbistand og vejledning i forbindelse med uddannelsesprojektet?
	personaleomkostninger ved deltagelse?
	Indirekte omkostninger (administration, leje, faste udgifter, transport og undervisningsudgifter for deltagerne) 

For individuel ad hoc-støtte under en ordning fremsendes klar dokumentation for hver af de støtteberettigede omkostninger, der også viser fordelingen på de enkelte poster …………………………………………………………..…………………


Kumulering

Kan støtten under ordningen eller i forbindelse med den individuelle støtte kumuleres med anden støtte?
	ja 			nej
Hvis ja, kan støtteintensiteterne i artikel 4 i forordning nr. 68/2001 i så fald overskrides ved kumuleringen?
	ja 			nej

Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af forordning (EF) nr. 68/2001.

Del III.3
Supplerende informationsskema for beskæftigelsesstøtte

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte eller ordninger i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 2204/2002 Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 12.12.2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse (EFT L 337 af 13.12.2002, s. 3 og EFT L 349 af 24.12.2002, s. 126).. Det skal desuden anvendes i forbindelse med individuel støtte eller en ordning, der anmeldes til Kommissionen af hensyn til retssikkerheden. Dette supplerende informationsskema skal også anvendes ved anmeldelse af beskæftigelsesstøtte I transportsektoren (tildelt i henhold til artikel 4, stk. 6, i SMV-forordningen eller i henhold til retningslinjerne for regionalstøtte).
 
Anvendelsesområdet for den individuelle støtte eller ordningen

	Finder foranstaltningen anvendelse på fremstilling og/eller forædling og/eller markedsføring af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten?

	ja 			nej
	Finder foranstaltningen anvendelse på fremstilling og/eller forædling og/eller markedsføring af de fiskerivarer og/eller akvakulturprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten?

	ja 			nej


Jobskabelse

	Er støtteintensiteterne beregnet under hensyn til lønomkostningerne i forbindelse med de skabte job over et tidsrum på to år ? …………………………….
	ja 			nej
	Vedrører de skabte job små og mellemstore virksomheder uden for områder eller sektorer, hvortil der i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), eller artikel 87, stk. 3, litra c), kan ydes støtte?

	ja 			nej
Hvis ja, angiv bruttostøtteintensiteten: ............................................................
Er jobbene skabt i områder eller sektorer, hvortil der i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) eller artikel 87, stk. 3, litra c), kan ydes støtte?
	ja 			nej

2.2.1	Udtrykkes støtten i støtteintensitet sammenlignet med standardreferenceomkostninger?
	ja 			nej

Beskattes støtten?        
	ja 			nej
Hvor stor er nettostøtteintensiteten? 
 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Skal loftet hæves, fordi ordningen eller støtten også finder anvendelse på små og mellemstore virksomheder?
	ja 			nej
Hvis ja, angives bruttoforøgelsen: ......................................................
2.2.2	Skal modtageren bidrage med mindst 25 % af de støtteberettigede omkostninger, hvortil der ikke kan ydes støtte? 
	ja 			nej
2.2.3	Sikrer støtten, at beskæftigelsen opretholdes i mindst tre år i tilfælde af store virksomheder?
	ja 			nej
Sikrer støtten, at beskæftigelsen i regioner eller sektorer, der er berettiget til regionalstøtte, opretholdes i mindst to år i tilfælde af små og mellemstore virksomheder?
	ja 			nej
Hvis ja, hvilke garantier er der så for, at støtten, uanset om den er knyttet til initialinvesteringen eller ej, opfylder kravene om, at de skabte job skal opretholdes i mindst to eller tre år?
2.2.4	Repræsenterer jobskabelsen en nettoforøgelse af antallet af ansatte både ved det pågældende anlæg og i den pågældende virksomhed i forhold til gennemsnittet for de sidste tolv måneder?
	ja 			nej
2.2.5	Har de nyansatte arbejdstagere aldrig været i arbejde, eller har de mistet eller er ved at miste deres tidligere arbejde? 
	ja 			nej
2.2.6	Indebærer ordningen, at der skal indsendes en ansøgning om støtte, inden de pågældende job skabes? 
	ja 			nej
Hvis nej, er der så vedtaget retsforskrifter i Danmark om indførelse af en lovbestemt ret til støtte efter objektive kriterier, og uden at Danmark skal udøve yderligere skøn?
	ja 			nej
2.2.7	Indebærer støtten, at hvis jobskabelsen er knyttet til gennemførelsen af projektet vedrørende investering i materielle og immaterielle aktiver, og hvis jobbene skabes i små og mellemstore virksomheder inden tre år at regne fra gennemførelsen af investeringen, skal ansøgningen om støtte fremlægges, inden arbejdet med investeringsprojekterne indledes?
	ja 			nej

2.3	Når der skabes job i forbindelse med produktion, forædling og markedsføring af produkter nævnt i traktatens bilag I i områder, der kan betragtes som ugunstigt stillede i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80)., gælder højere støttelofter for regionalstøtte i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 2204/2002 eller eventuelle højere støttelofter i forordning (EF) nr. 1257/199. Angiv den maksimale støtteintensitet af den ydede støtte.


Ansættelse af dårligt stillede og handicappede arbejdstagere

	Er støtteintensiteterne beregnet under hensyn til lønomkostningerne i forbindelse med de skabte job over et tidsrum på ét år ?
	ja 			nej
Overstiger bruttostøtteintensiteten i forbindelse med beskæftigelsen af dårligt stillede eller handicappede arbejdstagere henholdsvis 50 % eller 60 %? 
	ja 			nej
	Udgør ansættelsen en nettoforøgelse af antallet af arbejdstagere i den pågældende virksomhed?

	ja 			nej
Hvis ikke, er stillingen eller stillingerne så blevet ledige som følge af frivillig afgang, pensionering på grund af alder, frivillig nedsættelse af arbejdstiden eller lovlig afskedigelse på grund af forseelse og ikke som følge af nedlæggelse af stillinger?
	ja 			nej
	Er støtten begrænset til dårligt stillede arbejdstagere som defineret i artikel 2, litra f)?  

	ja 			nej
	Er støtten begrænset til handicappede arbejdstagere som defineret i artikel 2, litra g)?  

	ja 			nej
Hvis støtten ikke er begrænset til dårligt stillede eller handicappede arbejdstagere som defineret i artikel 2, litra f) og g), redegøres der for, hvorfor de pågældende kategorier af arbejdstagere bør betragtes som dårligt stillede ……

Yderligere omkostninger ved beskæftigelse af handicappede arbejdstagere

	Vedrører støtten ansættelse af individuelle handicappede arbejdstagere og tilknyttede udgifter?
	ja 			nej
I bekræftende fald skal det påvises, at betingelserne i artikel 6, stk. 2, er opfyldt.

	Vedrører hjælpen beskyttet beskæftigelse? 

	ja 			nej
I bekræftende fald skal det påvises, at støtten ikke overstiger udgifterne til ombygning, installering eller udvidelse af den pågældende virksomhed eller administrations- og transportudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af handicappede arbejdstagere. .............................................................................


Kumulering

	Finder de støttelofter, der er fastsat i artikel 4, 5 og 6, anvendelse, uanset om projektet finansieres udelukkende over statsmidler eller finansieres delvis af EU?
	ja 			nej
	Kan den anmeldte støtte til skabelse af nye job kumuleres med anden statsstøtte som defineret i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, eller med anden EU-støtte i forbindelse med de samme lønomkostninger?

	ja 			nej
Hvis ja, kan kumuleringen så medføre, at den støtteintensitet, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 og 3, overskrides (eksklusive støtte til handicappede og dårligt stillede arbejdstagere)?
	ja 			nej
	Kan den anmeldte støtte til jobskabelse i henhold til artikel 4 i denne forordning kumuleres med anden statsstøtte som defineret i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, i forbindelse med omkostninger til investeringer, hvormed jobskabelsen er forbundet, og som endnu ikke er gennemført på tidspunktet for jobskabelsen, eller som er gennemført i de forudgående tre år forud for jobskabelsen? 

	ja 			nej
Hvis ja, kan den kumulerede støtte så medføre, at støtteintensiteten overstiger det relevante loft for regional investeringsstøtte som fastsat i retningslinjerne for regional investeringsstøtte og i det regionalstøttekort, Kommissionen har godkendt for hver medlemsstat eller loftet for fritagelsesforordning (EF) nr. 70/2001? 
	ja 			nej
	Kan støtten til ansættelse af dårligt stillede eller handicappede arbejdstagere i medfør af forordningens artikel 5 og 6 kumuleres med støtte og/eller EU-støtte til jobskabelse i medfør af forordningens artikel 4 i forbindelse med de samme lønomkostninger? 

	ja 			nej
Hvis ja, sikres det så, at en sådan kumulering ikke medfører en bruttostøtteintensitet på over 100 % af lønomkostningerne i en hvilken som helst periode, hvor arbejdstageren eller arbejdstagerne er ansat? 
	Kan støtten til ansættelse af dårligt stillede eller handicappede arbejdstagere i medfør af forordningens artikel 5 og 6 kumuleres med støtte og/eller EU-støtte til andre formål end jobskabelse i medfør af forordningens artikel 4 i forbindelse med de samme lønomkostninger? 

	ja 			nej
Hvis ja, forklar, hvilke andre formål der tale om: ...................................
Hvis ja, sikres det så, at en sådan kumulering ikke medfører en bruttostøtteintensitet på over 100 % af lønomkostningerne i en hvilken som helst periode, hvor arbejdstageren eller arbejdstagerne er ansat? 
	ja 			nej

Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af forordning (EF) nr. 2204/2002.

Del III.4
Supplerende informationsskema for regionalstøtte

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af alle støtteordninger eller al individuel støtte under retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte, EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9, som ændret ved Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EFT C 28 af 9.10.1999, s. 2, og efterfølgende ændringer af Retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, EFT C 258 af 9.9.2000, s. 5..
Det kan dog ikke anvendes til anmeldelse af nye regionale støttekort. Individuel støtte eller ordninger, der falder ind under fritagelsesforordningerne, såvel for små og mellemstore virksomheder som for beskæftigelse Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12.1.2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/2002 af 12.12.2002 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse (EFT L 337 af 13.12.2002 s. 3, og EFT L 349 af 24.12.2002, s. 126)., er naturligvis fritaget fra anmeldelsespligten. Medlemsstaterne bør derfor oplyse helt præcist, hvad anmeldelsen gælder. I de særlige tilfælde, hvor anmeldelsen gælder såvel støtte til større virksomheder som til små og mellemstore virksomheder, har medlemsstaterne mulighed for kun at anmode om godkendelse af den første gruppe. 
Som nævnt i retningslinjerne er regionalstøtte en særlig form for støtte, da den er forbeholdt visse områder. Formålet med støtten er at fremme udviklingen i ugunstigt stillede områder ved at understøtte investeringer og jobskabelse inden for rammerne af en holdbar udvikling. 
Uforenelighedsprincippet i traktaten kan kun fraviges for regionalstøtte, hvis de konkurrencefordrejninger, den medfører, opvejes af fordelene i form af udvikling.

Type ordning eller individuel støtte

Ordningen eller den individuelle støtte vedrører
	 initialinvestering

 støtten beregnes som en procentdel af investeringens værdi
 støtten beregnes som en procentdel af lønomkostningerne til den nyansatte
	 driftsstøtte
	 begge

Støtten tildeles:
 automatisk, hvis ordningens betingelser er opfyldt
 efter et skøn foretaget af myndighederne
Hvis støtten tildeles fra sag til sag, gives en kort beskrivelse af de anvendte kriterier, og der vedlægges kopi af de administrative bestemmelser for tildelingsvilkårene:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	Overholder støtten regionalstøttekortets støttelofter på tidspunktet for tildelingen - herunder støttelofter som følge af de artikel 88-foranstaltninger, der skal træffes i tilknytning til de multisektorale rammebestemmelser fra 2002 Kommissionens brev af 8.3.2002 til medlemsstaterne med anmodning om i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 1, at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold til de multisektorale rammebestemmelser (SG(2002) D/228828) og Kommissionens brev af 8.3.2002 til medlemsstaterne med anmodning om i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 1, at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for så vidt angår rammebestemmelserne for støtte til kunstfiberindustrien og Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til motorkøretøjsindustrien (SG(2002) D/228829).?

	ja 			nej
Henvises der i ordningen til gældende regionalstøttekort?
	ja 			nej
Hvis ja, gives nærmere oplysninger herom: ....................................................
………………………………………………………………………………


Støtte til initialinvesteringer Herved forstås som angivet i punkt 4.1 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte (EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9), "regionalstøtte, [der] ydes enten til produktive investeringer (initialinvesteringer) eller jobskabelse, der er forbundet med investeringerne. Den har således ikke til formål at begunstige hverken kapitalfaktoren eller beskæftigelsesfaktoren".

	Omfatter ordningen investering i fast kapital eller jobskabelse i forbindelse med:
 etablering af en ny virksomhed?
 udvidelse af en eksisterende virksomhed?
 opstart af en ny aktivitet, der indebærer grundlæggende forandringer af produktet eller produktionsprocessen i den eksisterende virksomhed (gennem rationalisering, diversificering eller modernisering)?
 overtagelse af en lukket virksomhed eller en virksomhed, der ellers ville være blevet lukket?
	Omfatter støtten en bestemmelse om, at støttemodtageren skal bidrage med mindst 25 % af den samlede investering, og at der ikke vil blive ydet støtte til dette beløb?

	ja 			nej
	Medfører støtten, at der skal indsendes en ansøgning om støtte, inden projekterne kan påbegyndes?

	ja 			nej
Hvis ikke alle punkterne ovenfor er opfyldt, forklares hvorfor og hvordan de nødvendige forudsætninger tænkes opfyldt:
……………………………………………………………………….………
	Udtrykkes støtte under ordningen i støtteintensitet i forhold til standardreferenceomkostninger?

	ja 			nej
Beskattes støtten?        
	ja 			nej
Hvor høje er bruttostøtteintensiteterne? 
 ……………………………………………………………………………...
Efter hvilke parametre beregnes støtteintensiteterne? 
 Tilskud:
Gældende afskrivningsregler?:
………………………………………………………………………………...
Nedsat selskabsskatteprocent:
………………………………………………………………………………...
 Lån til nedsat rente og rentetilskud:
maksimalt rentetilskud i beløb:
………………………………………………………………………………...
lånets maksimale løbetid:
………………………………………………………………………………...
maksimal låneandel Lånets størrelse i procent af den støtteberettigede investering.:
………………………………………………………………………………...
lånets maksimale afdragsfri periode:	
………………………………………………………………………………...
For lån til nedsat rente angives mindsterenten:
………………………………………………………………………………...
I tilfælde af statslån:
	Er der stillet almindelig sikkerhed?

………………………………………………………………………………...
	Hvad er den forventede misligholdelsesgrad?

………………………………………………………………………………...
	Øges referencesatsen ved særlige risici?

………………………………………………………………………………...
 Garantiordninger:
Angiv garantiberettigede former for lån og gebyrer (jf. det foregående punkt):
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Hvad er den forventede misligholdelsesgrad?
………………………………………………………………………………...
Angiv oplysninger, som giver mulighed for at beregne støtteintensiteten af garantier, herunder løbetid, andel og beløb:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

	Er erstatningsinvesteringer udelukket fra ordningen Erstatningsinvesteringer falder ind under begrebet driftsstøtte og er derfor udelukket fra initialinvesteringer. ?:

	ja 			nej
Hvis ikke udfyldes afsnittet om driftsstøtte.
	Er bistand til kriseramte virksomheder Som defineret i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2. og/eller sanering af kriseramte virksomheder udelukket fra ordningen?

	ja 			nej
Hvis ikke, vil investeringsstøtte til en større virksomhed i løbet af saneringsperioden i så fald blive anmeldt individuelt?
	ja 			nej
	Omfatter de støtteberettigede udgifter under ordningen:

 Materielle investeringer:
Fastsættes investeringsværdien som en procentdel på grundlag af I transportsektoren kan udgifterne til køb af transportmateriel ikke indgå i standardberegningsgrundlaget. Disse udgifter er ikke berettigede til støtte til initialinvesteringer.:
 jord
 bygninger
 anlæg/maskiner (udstyr) 
Giv en kort beskrivelse Beskrivelsen bør afspejle, hvordan punkt 4.4 og 4.5 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9, tænkes efterkommet.:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Hvis det drejer sig om opkøb af et foretagende af den type, som investeringsstøtten er beregnet til, finder der nogen garanti for, at foretagendet ikke tilhører en kriseramt virksomhed?		
	ja 			nej

Er der tilstrækkelig garanti for, at tidligere tildelt støtte til erhvervelse af aktiver er taget I betragtning/fradraget som omhandlet I punkt 4.5 I retningslinjerne for regionalstøtte forud for opkøbet?
	ja 			nej
Er der tilstrækkelige garantier for, at transaktionerne finder sted på markedsvilkår?
	ja 			nej
Hvis et af foregående tre spørgsmål er besvaret negativt, forklares, hvordan de nødvendige betingelser tænkes opfyldt:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
 Immaterielle investeringer:
Fastsættes investeringsværdien på grundlag af udgifter til teknologioverførsel i form af erhvervelse af:
 patenter           
 produktionslicenser eller patenteret knowhow   
 ikke patenteret knowhow
Giv en kort beskrivelse Beskrivelsen bør afspejle, hvordan punkt 4.6 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9, tænkes efterkommet.:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Er støtte under ordningen betinget af, at støtteberettigede udgifter til immaterielle investeringer ikke må overstige 25 % af standardberegningsgrundlaget for store virksomheder?
	ja 			nej
Hvis ikke forklares, hvordan kravene tænkes efterkommet: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Omfatter ordningen - for større virksomheders vedkommende - garantier for, at støtteberettigede aktiver:
	 udelukkende anvendes i den støttemodtagende virksomhed? 
	 er afskrivningsberettigede aktiver? 
	 er erhvervet fra tredjemand på markedsvilkår? 

Hvis en af nævnte betingelser ikke udtrykkeligt fremgår af støtteordningen, forklares årsagerne hertil, og hvordan det tænkes sikret, at de immaterielle aktiver, hvortil der kan ydes støtte, forbliver i den støtteberettigede region og ikke overføres til andre regioner: 
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Hvordan sikres det, at støtte til initialinvesteringer (både materielle og immaterielle investeringer) gøres betinget af, at investeringen opretholdes i mindst fem år?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
	Er der sikkerhed for, at kumuleringsreglerne overholdes i tilfælde, hvor støtten til initialinvesteringer er knyttet til støtte til beskæftigelse?

………………………………………………………………………………...
	Jobskabelsesstøtte forbundet med initialinvesteringer

Giver foranstaltningen sikkerhed for, at jobskabelsesstøtten er forbundet med gennemførelsen af en initialinvestering? 	
	ja 			nej
Giver foranstaltningen sikkerhed for, at jobskabelsen sker inden tre år efter, at investeringen er gennemført?
	ja 			nej
Hvis et af foregående spørgsmål er besvaret negativt, forklares, hvordan kravene tænkes efterkommet:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Hvis investeringen ikke er forbundet med oprettelse af en ny virksomhed, forklares referenceperioden for beregningen af antal nyoprettede job:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Giver foranstaltningen sikkerhed for, at jobskabelsen fører til en nettoforøgelse af antallet af stillinger i en virksomhed i forhold til gennemsnittet i en referenceperiode?
	ja 			nej
Giver foranstaltningen sikkerhed for, at antallet af nedlagte stillinger i referenceperioden trækkes fra ved opgørelsen af antallet af nye stillinger i samme periode Antallet af stillinger svarer til antallet af årsarbejdsenheder, dvs. antallet af fuldtidsansatte lønmodtagere i et år; deltidsansatte og sæsonarbejdstagere regnes som brøkdele af en årsarbejdsenhed.?
	ja 			nej
Hvis et af foregående punkter er besvaret negativt, forklares, hvordan kravene tænkes efterkommet:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Beregnes støtten på grundlag af :
		 en procentdel af lønomkostningerne pr. oprettet stilling?
		 et fast beløb pr. oprettet stilling?
		 andet (f.eks. en progressiv sats for hver oprettet stilling). Angiv nærmere:
………………………………………………………………………………...
Forklar, efter hvilke parametre støtteintensiteten beregnes:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Giver foranstaltningen sikkerhed for, at de nyoprettede job bevares i mindst fem år?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

Driftsstøtte

	Hvori består den direkte forbindelse mellem tildelingen af driftsstøtte og dennes bidrag til den regionale udvikling?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
	Hvilke strukturproblemer skal driftsstøtten rette op på?

………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
	Hvordan sikres det, at støttens karakter og omfang står i forhold til de ulemper, den skal opveje?

………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
	Hvordan sikres det, at støtten er både degressiv og tidsmæssigt begrænset? :

………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
4. Særlige spørgsmål om regioner i den yderste periferi eller områder med lav befolkningstæthed

4.1.Hvis støtten ikke er degressiv og ikke skal være tidsmæssigt begrænset, angives, om følgende betingelser er opfyldt:
4.1.1.Er støtten til fordel for tyndtbefolkede regioner eller regioner i den yderste periferi? 
	ja 			nej

4.1.2.Skal støtten kompensere for en del af meromkostningerne til transport? 
	ja 			nej
Disse meromkostninger påvises, og metoden til beregning af beløbet angives Beskrivelsen bør afspejle, hvordan det tænkes sikret, at støtten kun vedrører meromkostninger til transport, som skyldes transport af varer inden for grænserne, er beregnet på grundlag af det billigste transportmiddel og den korteste vej mellem fremstillings-/forarbejdningsstedet og afsætningsstederne og ikke kan ydes til transport af varer fra virksomheder, som ikke har noget alternativ til deres beliggenhed.:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Angiv maksimalt støttebeløb (på grundlag af støtte pr. tilbagelagt km eller på grundlag af støtte pr. tilbagelagt km og støtte pr. vægtenhed), og hvor stor en procentdel af meromkostningerne der dækkes af støtten: ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
4.1.3.Skal støtten kompensere for meromkostningerne ved udøvelse af økonomiske aktiviteter på grund af de i EF-traktatens artikel 299, stk. 2, nævnte faktorer? 
	ja 			nej

Angiv meromkostningsbeløbet og metoden til beregningen heraf:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Hvordan er meromkostningerne forbundet med de faktorer, der er nævnt i EF-traktatens artikel 299, stk. 2?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

5.Ordningens anvendelsesområde 

5.1.Finder ordningen anvendelse på fremstilling af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til traktaten? :
	ja 			nej
Kan det bekræftes, at følgende kriterier er opfyldt for investeringsstøttens vedkommende?
-	Modtagervirksomhedernes økonomiske levedygtighed er sikret:
	ja 			nej
-	EU's mindstestandarder for miljøbeskyttelse, hygiejne og dyrevelfærd er opfyldt:
	ja 			nej
-	Der er afsætningsmuligheder til stede i overensstemmelse med den pågældende fælles markedsordning: (I overensstemmelse med punkt 4.2.5 I landbrugsrammebestemmelserne)  EFT C 232 af 12.8.2000, s. 24, sammenholdt med EFT C 28 af 1.2.2000, s. 7.: 
	ja 			nej

Nærmere oplysninger om opfyldelsen af disse kriterier: 
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Hvilken karakter har de støtteberettigede udgifter?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Nærmere oplysninger om overholdelse af maksimale støtteintensiteter Maksimal støtteintensitet på 40 % (50 % i ugunstigt stillede områder).?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

5.2. Finder ordningen anvendelse på forædling og/eller markedsføring af de landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten?
	ja 			nej
Kan det bekræftes, at følgende kriterier er opfyldt for investeringsstøttens vedkommende?
-	Modtagervirksomhedernes økonomiske levedygtighed er sikret:
	ja 			nej

	EU's mindstestandarder for miljøbeskyttelse, hygiejne og dyrevelfærd er opfyldt:

	ja 			nej

	Der er afsætningsmuligheder til stede i overensstemmelse med den pågældende fælles markedsordning: (I overensstemmelse med punkt 4.2.5 I landbrugsrammebestemmelserne)  Se fodnote 13.: 

	ja 			nej

Nærmere oplysninger om opfyldelsen af disse kriterier: 
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Indeholder foranstaltningen en bestemmelse om, at der skal udarbejdes en årsberetning om, hvorvidt ordningen har overholdt de restriktioner, der er omhandlet i punkt 4.2.5 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren? 
	ja 			nej
Indeholder foranstaltningen en bestemmelse om, at al støtte til investering i landbrugssektoren skal anmeldes i overensstemmelse med traktatens artikel 88, stk. 3, hvis de støtteberettigede udgifter overstiger 25 mio. EUR, eller støttebeløbet overstiger 12 mio. EUR? 
	ja 			nej
Hvis et af foregående to spørgsmål er besvaret negativt, forklares, hvordan de nødvendige betingelser tænkes opfyldt:………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Finder denne foranstaltning anvendelse på aktiviteter vedrørende fremstilling og/eller forædling og/eller markedsføring af de fiskerivarer og/eller akvakulturprodukter, der er anført i bilag I til traktaten?
	ja 			nej

Nærmere oplysninger om opfyldelsen af de gældende særregler: 
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
5.3  Finder ordningen anvendelse på transportsektoren?
	ja 			nej
Hvis ja, indeholder ordningen i så fald en bestemmelse om, at transportmateriel er udelukket fra støtteberettigede investeringsudgifter Bortset fra jernbanernes rullende materiel som omhandlet i artikel 4, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33).?
	ja 			nej

6. Overholdelse af sektorspecifikke og multisektorale rammebestemmelser

6.1.Indeholder ordningen specifikke bestemmelser, såsom forbud mod støtte til stålsektoren Som omhandlet i bilag B til Kommissionens meddelelse om "multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter" (EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8). og/eller kunstfiberindustrien Som omhandlet i bilag D til Kommissionens meddelelse om "multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter" (EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8).?
	ja 			nej
6.2.For støtte tildelt efter den 1. januar 2003: Overholder ordningen den individuelle anmeldelsespligt, der følger af punkt 24 i de multisektorale rammebestemmelser fra 2002 Denne bestemmelse fastlægger, at "medlemsstaterne skal imidlertid foretage individuel anmeldelse af regional investeringsstøtte, hvis den påtænkte støtte overstiger den maksimale støtte for en investering på 100 mio. EUR ifølge tabellen og reglerne i punkt 21" (EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8).?
	ja 			nej
6.3.For støtte tildelt før den 1. januar 2004: Indeholder ordningen en bestemmelse om, at støtte til større investeringsprojekter anmeldes enkeltvis?
	ja 			nej
Hvis et af disse spørgsmål er besvaret negativt, forklares hvordan de nødvendige betingelser tænkes opfyldt:
………………………………………………………………………………………..

7.	Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er) under retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte.

Del III.5
Supplerende informationsskema vedrørende støtte under de multisektorale rammebestemmelser I forbindelse med støtte, der ikke gives som led i godkendte ordninger, fremlægger medlemsstaten detaljerede oplysninger om støttens gunstige virkninger for det pågældende område.


Dette supplerende informationsskema skal anvendes til anmeldelse af alle statsstøtteforanstaltninger, der er omfattet af de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter Meddelelse fra Kommissionen - Multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprojekter, EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8. 

.

Supplerende oplysninger om støttemodtagerne

	Strukturen af den eller de virksomheder, der investerer i projektet:

Støttemodtagerens identitet
Hvis støttemodtageren har en anden juridisk identitet end den eller de virksomheder, som finansierer projektet eller drager nytte af støtten, beskrives forskellene.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Anfør støttemodtagerens moderkoncern. Beskriv koncernens struktur og de enkelte moderselskabers ejerforhold.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
	For den eller de virksomheder, der investerer i projektet, afgives følgende oplysninger for de seneste tre regnskabsår:

Omsætningen på verdensplan, i EØS og i Danmark:
………………………………………………………………………………...
Overskud efter skat og likviditetsregnskab (for hele koncernen):
………………………………………………………………………………...
Beskæftigelsen på verdensplan, i EØS og i Danmark:
………………………………………………………………………………...
Fordeling af salget på forskellige markeder i Danmark, i resten af EØS og uden for EØS:
………………………………………………………………………………...
Reviderede regnskaber og årsberetninger for de sidste tre år:
………………………………………………………………………………...
	Hvis investeringen foretages i et eksisterende industrianlæg, anføres følgende oplysninger om selskabet for de seneste tre regnskabsår:
Samlet omsætning:
………………………………………………………………………………...
Overskud efter skat og likviditetsregnskab:
………………………………………………………………………………...
Beskæftigelse:
………………………………………………………………………………...
Fordeling af salget på forskellige markeder i den pågældende medlemsstat, i resten af EØS og uden for EØS:
………………………………………………………………………………...

 Støtte

For hver foranstaltning gives oplysninger om:
	Beløb

Støttens nominelle omfang og dens brutto- og nettostøtteækvivalent:
………………………………………………………………………………...
Er støtteforanstaltningen underlagt selskabsbeskatning (eller anden direkte beskatning)? Hvis den kun beskattes delvis, angives i hvilket omfang.
………………………………………………………………………………...
Angiv en fuldstændig tidsplan for udbetaling af den planlagte støtte. For den planlagte offentlige støtte som helhed oplyses følgende:
………………………………………………………………………………...
	Karakteristika:
Er nogle af støtteforanstaltningerne i den samlede pakke endnu ikke fastlagt? 
	ja 			nej
Hvis ja, angiv nærmere:
………………………………………………………………………………...
Hvilke af ovennævnte foranstaltninger skal ikke betragtes som statsstøtte, og hvorfor?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
	Finansiering fra andre EU-kilder (EIB, EKSF-instrumenter, Socialfonden, Regionalfonden m.fl.):

Skal nogle af ovennævnte foranstaltninger delfinansieres med EU-midler? Forklar venligst nærmere.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Er der planer om at søge om supplerende støtte til samme projekt fra nogen anden europæisk eller international finansieringsinstitution?
	ja 			nej
I bekræftende fald på hvilket beløb?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

Projekt, hvortil der ydes støtte

	Projektets varighed: (angiv, på hvilket tidspunkt den nye produktion påtænktes indledt, og i hvilket år man kan nå op på fuld produktion):
………………………………………………………………………………...
	Beskrivelse af projektet:

Angiv projekttype, og om der er tale om et nyt anlæg, en kapacitetsudvidelse eller andet:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Giv en kort beskrivelse af projektet:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
	Fordeling af projektomkostningerne:

Angiv de samlede omkostninger til den kapital, der skal investeres og afskrives i projektets løbetid:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Foretag en detaljeret opdeling af kapitaludgifter og andre udgifter i forbindelse med investeringsprojektet.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

	Finansiering af de samlede projektomkostninger:

………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

Produkt- og markedskarakteristika

	Beskrivelse af det (de) produkt(er), som projektet vedrører:
Angiv, hvilke produkter der, når investeringen er afsluttet, vil blive fremstillet på det anlæg, der er ydet støtte til, og hvilke (del)sektorer de hører ind under (angiv PRODCOM-kode eller CPA-kode for projekter i servicesektoren):
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Hvilke produkter vil det eller de nye produkter erstatte? Hvis de produkter, det (de) erstatter, ikke fremstilles samme sted, angives, hvor de for øjeblikket fremstilles.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Hvilke andre produkter kan fremstilles med de nye anlæg uden ekstra omkostninger eller med begrænsede ekstra omkostninger?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
	Kapacitetshensyn:

Hvorledes vil projektet mængdemæssigt påvirke støttemodtagerens samlede rentable kapacitet inden for EØS (også på koncernniveau) for hvert at de berørte produkter (i årlige enheder året før projektets startår og ved projektets afslutning)?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Angiv et skøn over alle EØS-producenters samlede kapacitet for hvert af de berørte produkter.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
	Markedsoplysninger:

Oplysninger om det skønnede forbrug af det eller de berørte produkter for hvert af de sidste seks regnskabsår. Prognosen bedes illustreret med statistikker udarbejdet af andre kilder, hvis der foreligger sådanne statistikker.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

Udarbejd en prognose over udviklingen i det skønnede forbrug af det eller de berørte produkter for de kommende tre regnskabsår. Prognosen bedes illustreret med statistikker udarbejdet af andre kilder, hvis der foreligger sådanne statistikker.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Er det relevante marked vigende og hvorfor?
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
Et skøn over den markedsandel (i værdi), som støttemodtageren eller den koncern, støttemodtageren tilhører, tegner sig for året før projektets startår og ved projektets afslutning.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

5.	Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af de multisektorale rammebestemmelser.


Del III.6.a
Supplerende informationsskema for støtte til forskning og udvikling: støtteordninger

Dette supplerende informationsskema anvendes ved anmeldelse af støtteordninger omfattet af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling EF-rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling (EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5), og efterfølgende ændringer af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling (EFT C 48 af 13.2.1998, s. 2), og Kommissionens meddelelse om forlængelse af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling (EFT C 111 af 8.5.2002, s. 3).. Det skal også anvendes ved støtteordninger for forsknings- og udviklingsstøtte til SMV, som ikke falder ind under gruppefritagelsesforordningen for SMV  Forordning 70/2001 som ændret, EFT L 63 af 28.2.2004, s. 22. ……………… samt for støtte til produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter.

Forskningsstadium
Hvilke forsknings- og udviklingsstadier støttes?

	Gennemførlighedsundersøgelser:

	ja 			nej
Hvis ja, angives det forskningsstadium, undersøgelsen gælder:
 grundforskning
 industriel forskning
 udvikling inden den kommercielle udnyttelsesfase
Hvis ja, angives eksempler på repræsentative projekter: .………………………………………………………………..
	Grundforskning:

	ja 			nej
Hvis ja, angives eksempler på repræsentative projekter: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Industriel forskning:

	ja 			nej
Hvis ja, angives eksempler på repræsentative projekter: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Udvikling inden den kommercielle udnyttelsesfase:

	ja 			nej
Hvis ja, angives eksempler på repræsentative projekter: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Erhvervelse eller opretholdelse af patenter for SMV:

	ja 			nej
Hvis ja, angives det pågældende forskningsstadium:
 grundforskning
 industriel forskning
 udvikling inden den kommercielle udnyttelsesfase

Yderligere oplysninger om støttemodtager

	Højere læreanstalter eller forskningsinstitutioner?

	ja 			nej
Hvis ja, angives et anslået antal :
……………………..………………………………………
Hvis ja, præciseres om også andre virksomheder modtager støtte:
	ja 			nej
Drejer det sig om offentlige højere læreanstalter eller forskningsinstitutioner?
	ja 			nej
	Andet (præciseres):……………………………………………………………..



Forskningssamarbejde
For at sætte Kommissionen i stand til at efterprøve bidragene fra offentlige forskningsinstitutioner til et F&U-projekt angives følgende oplysninger Se punkt 5.8 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling (EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5). :

	Medfører projekterne, at offentlige forskningsorganer (uden gevinst for øje) eller højere læreanstalter udfører forskning på virksomheders regning eller i samarbejde med sådanne? 

	ja 			nej
Hvis ja, præciseres om:
- de offentlige forskningsorganer (uden gevinst for øje) eller højere læreanstalter for deres tjenesteydelser opnår et vederlag, der svarer til markedsprisen? 
	ja 			nej
eller
- virksomhederne afholder projektets samlede omkostninger? 
	ja 			nej
eller
- når resultaterne, som ikke kan give anledning til royalties for intellektuel ejendomsret, i vidt omfang kan udbredes til anden side, om alle eventuelle royalties for den intellektuelle ejendomsret udbetales til offentlige almennyttige organer? 
	ja 			nej
eller
- de offentlige almennyttige organer af de industrielle samarbejdspartnere modtager en kompensation, der svarer til markedsprisen for de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er en følge af forskningsprojektet, og som disse industrielle samarbejdspartnere har retten til, og for de resultater, som ikke kan give anledning til intellektuel ejendomsret, men i vidt omfang kan udbredes til anden side? 
	ja 			nej
	Gennemføres projekterne i samarbejde med flere virksomheder? 

	ja 			nej
Hvis ja, på hvilke samarbejdsvilkår?
……………………………………………………………………………

Statens erhvervelse af forskning

	Indebærer projekterne, at de offentlige myndigheder bestiller forsknings- og udviklingsarbejde hos virksomhederne? 

	ja 			nej
Hvis ja, omfatter ordningen i så fald en udbudsordning? 
	ja 			nej
	Indebærer projekterne, at de offentlige myndigheder køber resultaterne af virksomhedernes forsknings- og udviklingsarbejder? 

	ja 			nej
Hvis ja, omfatter ordningen i så fald en udbudsordning? 
	ja 			nej
Støttevilkår

	Støtte i tilknytning til en forsknings- og udviklingskontrakt, der indgås med industrivirksomheder (præciseres):…………………………………………………………………….. 
	Forskud, som skal tilbagebetales, hvis projektet lykkes (præciser beløb og tilbagebetalingsvilkår, navnlig kriterierne for vurderingen af et projekts vellykkethed):..…………………………………………………..………….
	Andet (angives nærmere):	………………………………………………………………………………..
Støtteberettigede udgifter

	Udgifter til personale, der udelukkende beskæftiges i forbindelse med forskningsaktiviteten………………………………………………………………
	Udgifter til varigt materiel, der permanent anvendes til forskningsaktiviteten (udstyr og instrumenter):………………………………………………………..
	Jord og bygninger, der udelukkende og permanent anvendes til forskningsaktiviteten (undtagen i tilfælde af salg):…………….……………………………….
	Omkostninger i forbindelse med konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, som udelukkende vedrører forskningsaktiviteterne, herunder indkøbt forskning, teknisk indsigt, patenter osv.
	Yderligere generalomkostninger, der direkte påløber som følge af forskningsaktiviteterne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Præcisér eventuelt omkostningsfordelingen på de forskellige støttede og ustøttede forsknings- og udviklingsaktiviteter:………………………………..
Præcisér budgettets fordeling mellem virksomheder, forskningscentre, universiteter:…………………………………………………………………………

	Andre driftsudgifter (udgifter til materialer, leverancer og lignende produkter, der er direkte knyttet til forskningsaktiviteten).

Støtteintensitet
Støttens bruttostøtteintensitet:
Planlægningsfase eller feasibility-undersøgelser : ………………………………………………………………………………
Grundforskning: …..…………………………………………….
Industriel forskning: …….……………………………….………………
Udvikling inden den kommercielle udnyttelsesfase: …….………………….
For støtte til erhvervelse og/eller opretholdelse af patenter for SMV præciseres den forskningsaktivitet, der danner grundlag for patentet:……………………………………………………..
Angiv påtænkte støtteintensiteter:…………………………………….
Omfatter en og samme forsknings- og udviklingsaktivitet flere forskningsstadier? 
	ja 			nej
Hvis ja, hvilke? …………………………………………………………………………..
Angiv den anvendte støtteintensitet: …………….…………………………..

	Eventuelle forhøjelser: 


Hvis støtten tildeles SMV, angives den eventuelle forhøjelse: ……………………………………………………………………….
Vedrører forskningsprojekterne virkeliggørelsen af målene i et særligt projekt eller program, der er udarbejdet som led i det gældende Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling ?
	ja 			nej
Hvis ja, angives den eventuelle forhøjelse:  ……………………………………………………………………….
Angiv også den præcise betegnelse for det særlige projekt eller program, der er udarbejdet som led i det gældende Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling, om muligt med udbudsreferencen ("call identifier", se netstedet for CORDIS, www.cordis.lu).

Omfatter det projekt, der indgår i et særligt projekt eller program, der er udarbejdet som led i det gældende Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling, et grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsorganer eller mellem mindst to uafhængige partnere fra to medlemsstater, og følges projektet op af en bred offentliggørelse af resultaterne? 
	ja 			nej
Hvis ja, angives den eventuelle forhøjelse:  ………………………………………………………………………
Er de støttede forsknings- og udviklingsaktiviteter placeret i støtteberettigede områder efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c), på tidspunktet for støttetildelingen? 
	ja 			nej
Angiv den eventuelle forhøjelse: ……………………………………………………………………….

Hvis forskningsprojekterne ikke vedrører virkeliggørelsen af målene i et særligt projekt eller program, der er udarbejdet som led i det gældende Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling, præciseres, om mindst en af følgende betingelser er opfyldt:
projektet vedrører et reelt grænseoverskridende samarbejde, hvori mindst to uafhængige partnere fra to medlemsstater deltager, især som led i samordningen af de nationale politikker for forskning og teknologisk udvikling
	ja 			nej
	projektet vedrører et reelt samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsorganer som led i samordningen af de nationale politikker for forskning og teknologisk udvikling

	ja 			nej
	projektet følges op af en bred offentliggørelse af resultaterne, af udstedelse af patentlicenser eller ethvert andet hensigtsmæssigt middel på samme betingelser som dem, der er fastsat for formidling af resultaterne af Fællesskabets aktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling

	ja 			nej
		
Hvis mindst en af ovennævnte betingelser er opfyldt, angives den eventuelle forhøjelse:………………………
	Ved kumulering af forhøjelser og støtteintensiteter angives maksimale støtteintensitet for hvert enkelt forskningsstadium:………………………….

Støttens tilskyndelsesvirkning

	Angiv de nødvendige elementer for vurderingen af tilskyndelsesvirkningen af støtten til større virksomheder: …………………………………………………………..

Omfatter ordningen en bestemmelse om, at de årlige rapporter om gennemførelsen af støtten skal påvise tilskyndelsesvirkningen for hver enkel støttetildeling under ordningen til større virksomheder?
	ja 			nej

Multinationale aspekter

	Omfatter projekterne (ordningen/programmet) multinationale aspekter (f.eks. Esprit- eller Eurêka-projekter)? 

	ja 			nej
Hvis ja, hvilke? ……………………………………………………………………………..
	Indebærer forsknings- og udviklingsprojekterne et samarbejde med partnere fra andre lande?

I bekræftende fald angives
	hvilke andre medlemsstater?……………………………..….

hvilke andre tredjelande?…………………………….……....
hvilke andre virksomheder fra andre lande?……………………
	Fordelingen af de samlede omkostninger mellem de forskellige partnere:………………………….

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

Resultaternes tilgængelighed
	
	Hvem tilhører resultaterne af den pågældende forskning og udvikling? …………………………………
	Gælder der bestemte betingelser for tildeling af patentlicenser? .………………………………………………………………………

Er der fastsat bestemmelser for almindelig offentliggørelse/udbredelse af kendskabet til forsknings- og udviklingsresultaterne? 
	ja 			nej
	Hvilke forholdsregler er der truffet for at sikre anvendelse/senere udvikling af resultaterne? ……………………………………………………………..

Er det meningen, at resultaterne af forsknings- og udviklingsarbejder, der er finansieret af staten, stilles til rådighed for EF-virksomheder på et ikke-diskriminerende grundlag? 
	ja 			nej

Oplysnings- og kontrolforanstaltninger

	Hvilke oplysnings- og kontrolforanstaltninger er der truffet for at sikre, at de støttede projekter er i overensstemmelse med de relevante lovforskrifter: …………………………………………………………………………
	Hvilke foranstaltninger er der truffet for at oplyse Kommissionen om ordningens gennemførelse? 
……………………………………………………………………….……
	Andre nyttige oplysninger, herunder et skøn over hvor mange job, der skabes eller opretholdes: 
……………………………………………………………………………

Bestemmelse for landbrugssektoren

12.1.	Det bekræftes, at følgende fire betingelser er opfyldt i alle tilfælde: 
	støtten er af generel interesse for den særligt berørte sektor (eller undersektor) og medfører ikke konkurrencefordrejende virkninger for andre sektorer (eller undersektorer) 
	informationen herom offentliggøres i hensigtsmæssige aviser, videnskabelige tidsskrifter, som mindst skal være landsdækkende, eller på internettet, og læserne må ikke være begrænset til medlemmerne af en særlig organisation, så det sikres, at alle, der måtte være interesseret i dette arbejde, let kan orientere sig om, at arbejdet allerede er eller er ved at blive iværksat, og at resultaterne på anmodning udleveres til alle interesserede. Offentliggørelsen af disse oplysninger må ikke tidsmæssigt ligge efter, at de er gjort tilgængelige for medlemmerne af specialorganisationer. 
	alle berørte parter, inkl. støttemodtageren, formidler resultaterne af arbejdet med henblik på udnyttelse på et ensartet grundlag, både hvad angår omkostninger og tid 
	støtten opfylder kravene i bilag II - "Intern støtte: grundlag for undtagelse fra nedskæringsforpligtelserne" i den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger Landbrugsaftale indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger, EFT L 336 af 23.12.1994, s. 31..
	ja 			nej
Hvis ikke alle de ovennævnte krav er opfyldt, gælder de generelle regler (spørgsmål 1-11).
12.2.	Angiv den planlagte støtteintensitet: …………………………………………..

Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, som måtte anses for nødvendige for vurderingen af den/de pågældende ordninger i forhold til EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling.
Del III.6.b
Supplerende informationsskema for støtte til forskning og udvikling: individuel støtte

Dette supplerende informationsskema anvendes ved anmeldelse af individuel støtte omfattet af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling  EF-rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling (EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5), og efterfølgende ændringer (EFT C 48 af 13.2.1998, s. 2), samt Kommissionens meddelelse om forlængelse af rammebestemmelserne (EFT C 111 af 8.5.2002, s. 3).. Det skal også anvendes ved individuel forsknings- og udviklingsstøtte til SMV, som ikke falder ind under gruppefritagelsesforordningen for SMV  Forordning 70/2001 som ændret, EFT L 63 af 28.2.2004, s. 20. samt ved støtte til produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter.

Forskningsstadium
Hvilke forsknings- og udviklingsstadier støttes?

	Gennemførlighedsundersøgelser:

	ja 			nej
Hvis ja, angives det forskningsstadium, undersøgelsen gælder:
 grundforskning
 industriel forskning
 udvikling inden den kommercielle udnyttelsesfase
Hvis ja, angives eksempler på repræsentative projekter: .………………………………………………………………..
	Grundforskning:

	ja 			nej
Hvis ja, angives eksempler på repræsentative projekter: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Industriel forskning:

	ja 			nej
Hvis ja, angives eksempler på repræsentative projekter: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Udvikling inden den kommercielle udnyttelsesfase:

	ja 			nej
Hvis ja, angives eksempler på repræsentative projekter: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Erhvervelse eller opretholdelse af patenter for SMV:

	ja 			nej
Hvis ja, angives det pågældende forskningsstadium: 
 grundforskning
 industriel forskning
 udvikling inden den kommercielle udnyttelsesfase

Yderligere oplysninger om støttemodtager

	Højere læreanstalter eller forskningsinstitutioner?

	ja 			nej
Hvis ja, angives et anslået antal :
……………………..………………………………………
Hvis ja, præciseres om også andre virksomheder modtager støtte:
	ja 			nej
Drejer det sig om offentlige højere læreanstalter eller forskningsinstitutioner? 
	ja 			nej
	Andet (præciseres):……………………………………………………………..



Forskningssamarbejde
For at sætte Kommissionen i stand til at efterprøve bidragene fra offentlige forskningsinstitutioner til et F&U-projekt angives følgende oplysninger Se punkt 5.8 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling (EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5). :

	Medfører projekterne, at offentlige forskningsorganer (uden gevinst for øje) eller højere læreanstalter udfører forskning på virksomheders regning eller i samarbejde med sådanne? 

	ja 			nej
Hvis ja, præciseres om:
- de offentlige forskningsorganer (uden gevinst for øje) eller højere læreanstalter for deres tjenesteydelser opnår et vederlag, der svarer til markedsprisen? 
	ja 			nej
eller
- virksomhederne afholder projektets samlede omkostninger? 
	ja 			nej
eller
- når resultaterne, som ikke kan give anledning til royalties for intellektuel ejendomsret, i vidt omfang kan udbredes til anden side, om alle eventuelle royalties for den intellektuelle ejendomsret udbetales til offentlige almennyttige organer? 
	ja 			nej
eller
- de offentlige almennyttige organer af de industrielle samarbejdspartnere modtager en kompensation, der svarer til markedsprisen for de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er en følge af forskningsprojektet, og som disse industrielle samarbejdspartnere har retten til, og for de resultater, som ikke kan give anledning til intellektuel ejendomsret, men i vidt omfang kan udbredes til anden side? 
	ja 			nej
	Gennemføres projekterne i samarbejde med flere virksomheder? 

	ja 			nej
Hvis ja, på hvilke samarbejdsvilkår?
……………………………………………………………………………

Statens erhvervelse af forskning

	Indebærer projekterne, at de offentlige myndigheder bestiller forsknings- og udviklingsarbejde hos virksomhederne? 

	ja 			nej
Hvis ja, omfatter ordningen i så fald en udbudsordning? 
	ja 			nej
	Indebærer projekterne, at de offentlige myndigheder køber resultaterne af virksomhedernes forsknings- og udviklingsarbejder? 

	ja 			nej
Hvis ja, omfatter ordningen i så fald en udbudsordning? 
	ja 			nej

Støttetype

	Støtte i tilknytning til en forsknings- og udviklingskontrakt, der indgås med industrivirksomheder (præciseres):…………………………………………………………………….. 
	Forskud, som skal tilbagebetales, hvis projektet lykkes (præciser beløb og tilbagebetalingsvilkår, navnlig kriterierne for vurderingen af et projekts vellykkethed):..…………………………………………………..………….
	Andet (forklar) 	…………………………………………………………………………………..

Støtteberettigede udgifter

	Udgifter til personale, der udelukkende beskæftiges i forbindelse med forskningsaktiviteten………………………………………………………………
	Udgifter til varigt materiel, der permanent anvendes til forskningsaktiviteten (udstyr og instrumenter):………………………………………………………..
	Jord og bygninger, der udelukkende og permanent anvendes til forskningsaktiviteten (undtagen i tilfælde af salg):…………….……………………………….
	Omkostninger i forbindelse med konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, som udelukkende vedrører forskningsaktiviteterne, herunder indkøbt forskning, teknisk indsigt, patenter osv.
	Yderligere generalomkostninger, der direkte påløber som følge af forskningsaktiviteterne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Præcisér eventuelt omkostningsfordelingen på de forskellige støttede og ustøttede forsknings- og udviklingsaktiviteter:………………………………..
Præcisér budgettets fordeling mellem virksomheder, forskningscentre, universiteter:…………………………………………………………………………

Støtteintensitet

	Støttens bruttostøtteintensitet:
Planlægningsfase eller feasibility-undersøgelser : ………………………………………………………………………………
Grundforskning: …..…………………………………………….
Industriel forskning: …….……………………………….………………
Udvikling inden den kommercielle udnyttelsesfase: …….………………….
	For støtte til erhvervelse og/eller opretholdelse af patenter for SMV præciseres den forskningsaktivitet, der danner grundlag for patentet:……………………………………………………..

Angiv påtænkte støtteintensiteter:…………………………………….
	Omfatter en og samme forsknings- og udviklingsaktivitet flere forskningsstadier? 

	ja 			nej
Hvis ja, hvilke? …………………………………………………………………………..
Angiv den anvendte støtteintensitet: …………………………….………………………………………………..

	Eventuelle forhøjelser: 


Hvis støtten tildeles SMV, angives den eventuelle forhøjelse: ……………………………………………………………………….
Vedrører forskningsprojekterne virkeliggørelsen af målene i et særligt projekt eller program, der er udarbejdet som led i det gældende Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling ?
	ja 			nej
Hvis ja, angives den eventuelle forhøjelse:  ……………………………………………………………………….
Angiv også den præcise betegnelse for det særlige projekt eller program, der er udarbejdet som led i det gældende Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling, om muligt med udbudsreferencen ("call identifier", se netstedet for CORDIS, www.cordis.lu).
Omfatter det projekt, der indgår i et særligt projekt eller program, der er udarbejdet som led i det gældende Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling, et grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsorganer eller mellem mindst to uafhængige partnere fra to medlemsstater, og følges projektet op af en bred offentliggørelse af resultaterne? 
	ja 			nej
Hvis ja, angives den eventuelle forhøjelse:  ………………………………………………………………………
Er de støttede forsknings- og udviklingsaktiviteter placeret i støtteberettigede områder efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c), på tidspunktet for støttetildelingen? 
	artikel 87, stk. 3, litra a) 
	artikel 87, stk. 3, litra c)
Angiv den eventuelle forhøjelse: ……………………………………………………………………….
Hvis forskningsprojekterne ikke vedrører virkeliggørelsen af målene i et særligt projekt eller program, der er udarbejdet som led i det gældende Fællesskabets rammeprogram for forskning og udvikling, præciseres, om mindst en af følgende betingelser er opfyldt:
projektet vedrører et reelt grænseoverskridende samarbejde, hvori mindst to uafhængige partnere fra to medlemsstater deltager, især som led i samordningen af de nationale politikker for forskning og teknologisk udvikling
	ja 			nej
	projektet vedrører et reelt samarbejde mellem virksomheder og offentlige forskningsorganer som led i samordningen af de nationale politikker for forskning og teknologisk udvikling

	ja 			nej
	projektet følges op af en bred offentliggørelse af resultaterne, af udstedelse af patentlicenser eller ethvert andet hensigtsmæssigt middel på samme betingelser som dem, der er fastsat for formidling af resultaterne af Fællesskabets aktiviteter inden for forskning og teknologisk udvikling

	ja 			nej
Hvis mindst en af ovennævnte betingelser er opfyldt, angives den eventuelle forhøjelse:………………………
Ved kumulering af forhøjelser og støtteintensiteter angives maksimale støtteintensitet for hvert enkelt forskningsstadium:………………………….

Støttens tilskyndelsesvirkning

	Hvilken kvantitativ udvikling undergår udgifterne til forskning og udvikling? 

…………………………………………………………………………
	Tildeles støtten til forsknings- og udviklingsaktiviteter ud over modtagerens/modtagernes sædvanlige aktiviteter?

	ja 			nej
	Skabes der videnskabelige og/eller teknologiske aktiviteter i tilknytning til forsknings- og udviklingsaktiviteterne? 

	ja			nej
	Hvilken udvikling sker der med antallet af personer, der beskæftiger sig med forskning og udvikling? 

………………………………………………………………………………..
	Bliver der skabt job i tilknytning til forsknings- og udviklingsaktiviteterne? 

	ja			nej
Hvis ja, angives et anslået antal job: ……………………………………………………………………….
	Bliver der opretholdt job i tilknytning til forsknings- og udviklingsaktiviteterne? 

	ja			nej
	Hvor stor er virksomhedens omsætning? ………………………………………………….
	Er der yderligere omkostninger forbundet med et grænseoverskridende samarbejde? 

	ja			nej
	Hvilke foranstaltninger er der truffet med hensyn til hel eller delvis udnyttelse af forskningsresultaterne? ………………………………………………………

Er der truffet foranstaltninger for at inddrage SMV? 
	ja			nej
I bekræftende fald hvilke? …………………………………………....
	Støttens andre tilskyndende elementer, f.eks. kommerciel og teknologisk risiko:………………………………………………………………………….
	For projekter, der stammer fra store virksomheder, som gennemfører forskning i nær tilknytning til det kommercielle udnyttelsesstadium, præciseres, hvordan det søges sikret, at støtten har en forsknings- og udviklingstilskyndende virkning: …………………………………………………………………………….

Det påvises, at støtteanmodningen blev indgivet inden forsknings- og udviklingsaktiviteternes påbegyndelse: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
	
Multinationale aspekter

	Omfatter projekterne (ordningen/programmet) multinationale aspekter (f.eks. Esprit- eller Eurêka-projekter)? 

	ja 			nej
Hvis ja, hvilke? ……………………………………………………………………………..
	Indebærer forsknings- og udviklingsprojekterne et samarbejde med partnere fra andre lande?

I bekræftende fald angives
	hvilke andre medlemsstater?……………………………..….

hvilke andre tredjelande?…………………………….……....
hvilke andre virksomheder fra andre lande?……………………
	Fordelingen af de samlede omkostninger mellem de forskellige partnere:………………………….


Resultaternes tilgængelighed
	
	Hvem tilhører resultaterne af den pågældende forskning og udvikling? ………………………………………………………………………………..

Gælder der bestemte betingelser for tildeling af patentlicenser? ………………………………………………………………………………
	Er der fastsat bestemmelser for almindelig offentliggørelse/udbredelse af kendskabet til forsknings- og udviklingsresultaterne? 
	ja 			nej
	Hvilke forholdsregler er der truffet for at sikre anvendelse/senere udvikling af resultaterne? ……………………………………………………………..
	Er det meningen, at resultaterne af forsknings- og udviklingsarbejder, der er finansieret af staten, stilles til rådighed for EF-virksomheder på et ikke-diskriminerende grundlag? 

	ja 			nej

Oplysnings- og kontrolforanstaltninger

	Hvilke oplysnings- og kontrolforanstaltninger er der truffet for at sikre, at de støttede projekter er i overensstemmelse med de relevante lovforskrifter: …………………………………………………………………………

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at oplyse Kommissionen om ordningens gennemførelse?
………………………………………………… Andre nyttige oplysninger, herunder et skøn over hvor mange job, der skabes eller opretholdes:…

Bestemmelse for landbrugssektoren

12.1.	Det bekræftes, at følgende fire betingelser er opfyldt i alle tilfælde: 
	støtten er af generel interesse for den særligt berørte sektor (eller undersektor) og medfører ikke konkurrencefordrejende virkninger for andre sektorer (eller undersektorer) 
	informationen herom offentliggøres i hensigtsmæssige aviser, videnskabelige tidsskrifter, som mindst skal være landsdækkende, eller på internettet, og læserne må ikke være begrænset til medlemmerne af en særlig organisation, så det sikres, at alle, der måtte være interesseret i dette arbejde, let kan orientere sig om, at arbejdet allerede er eller er ved at blive iværksat, og at resultaterne på anmodning udleveres til alle interesserede. Offentliggørelsen af disse oplysninger må ikke tidsmæssigt ligge efter, at de er gjort tilgængelige for medlemmerne af specialorganisationer. 
	alle berørte parter, inkl. støttemodtageren, formidler resultaterne af arbejdet med henblik på udnyttelse på et ensartet grundlag, både hvad angår omkostninger og tid 
	støtten opfylder kravene i bilag II - "Intern støtte: grundlag for undtagelse fra nedskæringsforpligtelserne" i den landbrugsaftale, der blev indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger Landbrugsaftale indgået under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger, EFT L 336 af 23.12.1994, s. 31..
	ja 			nej
Hvis ikke alle de ovennævnte krav er opfyldt, gælder de generelle regler (spørgsmål 1-11).
12.2.	Angiv den planlagte støtteintensitet: ……………	……………………………………………..

Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, som måtte anses for nødvendige for vurderingen af den/de pågældende ordninger i forhold til EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling.



Del III.7.a
Supplerende informationsskema for redningsstøtte til kriseramte virksomheder: støtteordninger

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af redningsstøtteordninger omfattet af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2).
Støtteberettigelse
Er ordningen begrænset til virksomheder, der opfylder mindst et af følgende kriterier for støtteberettigelse:
	Er ordningen begrænset til virksomheder, hvor over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder?

	ja 			nej
	Er der tale om selskaber med ubegrænset ansvar, hvor over halvdelen af egenkapitalen som opført i selskabets bøger er forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder?

	ja 			nej
	Opfylder virksomhederne kriterierne i den danske lovgivning for at være genstand for konkursbehandling?

	ja			nej
	Er ordningen begrænset til redning af kriseramte små og mellemstore virksomheder, der opfylder fællesskabsdefinitionen på SMV?

	ja 			nej
Støttens form
Har støtte, der tildeles under ordningen, form af lånegarantier eller lån? 
	ja 			nej
	Hvis ja, ydes lånet i så fald til en rentesats, der mindst svarer til de satser, der gælder for lån til sunde virksomheder, og navnlig til de referencesatser, som Kommissionen har fastsat?

	ja 			nej
Giv fyldestgørende oplysninger.
	Vil støtten under ordningen være knyttet til lån, som skal tilbagebetales inden for tolv måneder efter sidste udbetaling af lånet til virksomheden? 

	ja 			nej
Andre elementer
Vil den støtte, der tildeles som led i ordningen, være begrundet i alvorlige sociale vanskeligheder?  Begrundes nærmere.
Vil den støtte, der tildeles som led i ordningen, ikke få alvorlige negative spillover-effekter i andre medlemsstater?  Begrundes nærmere.
Forklar, hvorfor ordningen anses for at være begrænset til det nødvendige minimum (dvs. begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre virksomhedens drift i den periode, som støtten er godkendt for. Denne periode bør ikke være længere end 6 måneder). 
Forpligter de danske myndigheder sig til senest seks måneder fra støttens tildeling enten at godkende en omstruktureringsplan eller en likvidationsplan eller kræve, at støttemodtageren tilbagebetaler lånet og støtten svarende til risikopræmien?
	ja 			nej
Maksimalt støttebeløb, som under ordningen kan tildeles en og samme virksomhed som led i en redningstransaktion: ……………………………. 

	Angiv alle relevante oplysninger om enhver anden form for støtte, der vil kunne tildeles virksomheder, der er berettiget til redningsstøtte, i samme tidsrum.


	Årlig rapport
Påtager Danmark sig at fremlægge rapporter - mindst en gang årligt - om ordningens gennemførelse og indeholdende de oplysninger, der er anført i Kommissionens instrukser om standardiserede rapporter?
	ja 			nej
	Forpligter Danmark sig til i rapporten at opstille en liste over modtagervirksomheder med angivelse af mindst følgende oplysninger:

a) 	virksomhedens navn 
b) 	sektorkode, angivet med en tocifret sektorklassifikationskode i NACE Generel nomenklatur for de økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, offentliggjort af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor. 
c) 	antal beskæftigede 
d) 	årlig omsætning og balancen 
e) 	støttens størrelse 
f) 	eventuelt oplysninger om omstruktureringsstøtte eller hertil svarende støtte, som virksomheden tidligere har modtaget  
g) 	oplysning om, hvorvidt den støttemodtagende virksomhed blev likvideret eller var genstand for konkursbehandling mv. i omstruktureringsperioden. 
	ja 			nej

Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er) under Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.
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Del III.7.b
Supplerende informationsskema for redningsstøtte til kriseramte virksomheder: individuel støtte

Dette supplerende informationsskema anvendes til anmeldelse af individuelle redningsstøtteforanstaltninger omfattet af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.
.
Støtteberettigelse
Er der tale om et selskab med begrænset ansvar, hvor over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder?
	ja 			nej
	Er der tale om et selskab med ubegrænset ansvar, hvor over halvdelen af egenkapitalen som opført i selskabets bøger er forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder?

	ja 			nej
	Opfylder virksomheden kriterierne i den danske lovgivning for at være genstand for konkursbehandling?

	ja 			nej
Hvis der svares ja til et eller flere af ovennævnte spørgsmål, vedlægges relevant dokumentation (seneste resultatopgørelse og balance, eller retsafgørelse om at indlede en undersøgelse af virksomheden i henhold til dansk selskabsret).
Hvis der svares nej til alle spørgsmål ovenfor, fremsendes dokumentation for, at den pågældende virksomhed er kriseramt og dermed berettiget til redningsstøtte.
	Hvornår blev virksomheden oprettet? …………

Hvornår påbegyndtes driften? ………………………………….
Tilhører virksomheden en større koncern?
	ja 			nej
Hvis ja, fremsendes fyldestgørende oplysninger om koncernen (organisationsplan, med oplysninger om forholdet mellem de enkelte medlemmer (kapital og stemmeret)), og der vedlægges dokumentation for, at virksomhedens vanskeligheder er specifikke for virksomheden og ikke skyldes en vilkårlig omkostningsfordeling inden for koncernen, og at selskabets vanskeligheder er alt for alvorlige til, at koncernen selv kan løse dem.
	
Har virksomheden (eller den koncern, den tilhører) tidligere modtaget nogen form for redningsstøtte?

	ja 			nej
Hvis ja, fremsendes fyldestgørende oplysninger (tidspunkt, beløb, reference på eventuel tidligere beslutning truffet af Kommissionen, osv.)
Støttens form
Har støtten form af lånegarantier eller lån? Der vedlægges kopier af relevant dokumentation.  
	ja 			nej
	Hvis ja, ydes lånet i så fald til en rentesats, der mindst svarer til de satser, der gælder for lån til sunde virksomheder, og navnlig til de referencesatser, som Kommissionen har fastsat?

	ja 			nej

Giv fyldestgørende oplysninger.
	Er støtten knyttet til lån, som skal tilbagebetales inden for tolv måneder efter sidste udbetaling af lånet til virksomheden? 

	ja 			nej
Andre elementer
Er støtten begrundet i alvorlige sociale vanskeligheder?  Begrundes nærmere.
Har støtten ikke alvorlige negative spillover-effekter i andre medlemsstater?  Begrundes nærmere.
Forklar, hvorfor støtten anses for at være begrænset til det nødvendige minimum (dvs. begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre virksomhedens drift i den periode, som støtten er godkendt for).  Dette bør ske på grundlag af en likviditetsplan for de kommende seks måneder og af en sammenligning med driftsomkostninger og finansieringsomkostninger i de seneste tolv måneder.
Forpligter Danmark sig til senest seks måneder fra godkendelsen af redningsstøtten at tilsende Kommissionen enten en omstruktureringsplan eller en likvidationsplan eller dokumentation for, at lånet er blevet fuldstændig tilbagebetalt, og/eller at garantien er ophævet?
	ja 			nej


Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er) under Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.
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Del III.8.a
Supplerende informationsskema for omstruktureringsstøtte til kriseramte virksomheder: støtteordninger

Dette supplerende informationsskema anvendes til anmeldelse af omstruktureringsordninger omfattet af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2..
Støtteberettigelse
Er ordningen begrænset til virksomheder, der opfylder mindst et af følgende kriterier for støtteberettigelse:
	Er ordningen begrænset til virksomheder, hvor over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder?
	ja 			nej
	Er der tale om selskaber med ubegrænset ansvar, hvor over halvdelen af egenkapitalen som opført i selskabets bøger er forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder?

	ja 			nej
	Opfylder virksomhederne kriterierne i den danske lovgivning for at være genstand for konkursbehandling?

	ja 			nej
	Er ordningen begrænset til omstrukturering af kriseramte små og mellemstore virksomheder, der opfylder fællesskabsdefinitionen på SMV?

	ja 			nej
Genoprettelse af rentabiliteten
Der skal iværksættes en omstruktureringsplan, der kan sikre genoprettelse af rentabiliteten. Angiv mindst følgende oplysninger:
	redegørelse for de forskellige markedsforventninger på grundlag af markedsundersøgelsen

analyse af de forskellige faktorer, som har resulteret i, at virksomheden befinder sig i en krisesituation
redegørelse for den strategi, der foreslås for virksomheden i de kommende år, og for, hvordan denne vil føre til rentabilitet
fyldestgørende beskrivelse af og oversigt over de planlagte omstruktureringsforanstaltninger med de respektive omkostninger
tidsplan for gennemførelsen af de forskellige foranstaltninger og fristen for den fuldstændige gennemførelse af omstruktureringsplanen
oplysninger om virksomhedens produktionskapacitet, navnlig om anvendelsen af kapaciteten, og om kapacitetsnedskæringer
fyldestgørende beskrivelse af finansieringsplanen for omstruktureringen, herunder:
-	anvendelse af disponibel egenkapital
	salg af aktiver eller datterselskaber med henblik på at finansiere omstruktureringen

-	finansielle tilsagn fra de forskellige aktionærer og tredjeparter (kreditorer, banker osv.) 
-	offentlige midler og angivelse af, hvorfor disse beløb er nødvendige
	forventede driftsresultater i de næste fem år med skøn over afkastet af egenkapitalen og med en følsomhedsanalyse på grundlag af forskellige scenarier

anførelse af, hvem der har udarbejdet omstruktureringsplanen, og hvornår den er udarbejdet.
Forhindring af urimelig konkurrencefordrejning
Er det i ordningen fastsat, at de støttemodtagende virksomheder ikke må foretage en kapacitetsudvidelse under omstruktureringsplanens gennemførelse?
	ja 			nej
Støtten begrænset til et minimum
Beskriv, hvordan det vil blive sikret, at støtte tildelt under ordningen begrænses til det nødvendige minimum.
"One time, Last time"
Er det udelukket, at modtagervirksomhederne modtager omstruktureringsstøtte mere end en gang over et tidsrum på 10 år?
	ja 			nej
Samtlige tilfælde, hvor dette princip ikke overholdes, skal anmeldes enkeltvis.
Støttebeløb
Maksimalt støttebeløb, som under ordningen kan tildeles en og samme virksomhed som led i en omstrukturering: ……………………………. 
Angiv alle relevante oplysninger om enhver anden form for støtte, der måtte kunne tildeles virksomheder, der er berettiget til omstruktureringsstøtte.
Årlig rapport
Påtager Danmark sig at fremlægge rapporter - mindst en gang årligt - om ordningens gennemførelse og indeholdende de oplysninger, der er anført i Kommissionens instrukser om standardiserede rapporter?
	ja 			nej
	Forpligter Danmark sig til i rapporten at opstille en liste over modtagervirksomheder med angivelse af mindst følgende oplysninger:

a) 	virksomhedens navn 
b) 	sektorkode, angivet med en tocifret sektorklassifikationskode i NACE Generel nomenklatur for de økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, offentliggjort af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor. 
c) 	antal beskæftigede 
d) 	årlig omsætning og balancen 
e) 	støttens størrelse 
f) 	eventuelt oplysninger om omstruktureringsstøtte eller hertil svarende støtte, som virksomheden tidligere har modtaget  
g) 	oplysning om, hvorvidt den støttemodtagende virksomhed blev likvideret eller var genstand for konkursbehandling m.v. i omstruktureringsperioden. 
	ja 			nej

Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er) under Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.
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Del III.8.b
Supplerende informationsskema for omstruktureringsstøtte til kriseramte virksomheder: individuel støtte

Dette bilag anvendes til anmeldelse af individuel omstruktureringsstøtte omfattet af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2. Bemærk venligst, at der anvendes en særlig formular for omstruktureringsstøtte til virksomheder i luftfartssektoren (del III.13.a) samt I landbruget (del III. 12.p)..
Støtteberettigelse
Er der tale om et selskab med begrænset ansvar, hvor over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder?
	ja 			nej
	Er der tale om et selskab med ubegrænset ansvar, hvor over halvdelen af egenkapitalen som opført i selskabets regnskaber er forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder?

	ja 			nej
	Opfylder virksomheden kriterierne i den danske lovgivning for at være genstand for konkursbehandling?

	ja 			nej
Hvis der svares ja til et eller flere af ovennævnte spørgsmål, vedlægges relevant dokumentation (seneste resultatopgørelse og balance, eller retsafgørelse om at indlede en undersøgelse af virksomheden i henhold til dansk selskabsret)
Hvis der svares nej på alle ovenstående spørgsmål, fremsendes dokumentation for, at den pågældende virksomhed er kriseramt og dermed berettiget til omstruktureringsstøtte.
	Hvornår blev virksomheden oprettet? …………

Hvornår påbegyndtes driften? ………………………………….
Tilhører virksomheden en større koncern?
	ja 			nej
Hvis ja, fremsendes fyldestgørende oplysninger om koncernen (organisationsplan, der viser forholdet mellem de enkelte medlemmer (kapital og stemmerettigheder)), og der vedlægges dokumentation for, at virksomhedens vanskeligheder er specifikke for virksomheden og ikke skyldes en vilkårlig omkostningsfordeling inden for koncernen, og at selskabets vanskeligheder er alt for alvorlige til, at koncernen selv kan løse dem.
	
Har virksomheden (eller den koncern, den tilhører) tidligere modtaget nogen form for omstruktureringsstøtte?

	ja 			nej
Hvis ja, fremsendes fyldestgørende oplysninger (tidspunkt, beløb, reference på eventuel tidligere beslutning truffet af Kommissionen, osv.)
Omstruktureringsplan
For det eller de markeder, hvor den kriseramte virksomhed udøver sin virksomhed, fremsendes en kopi af markedsundersøgelsen med angivelse af, hvilket firma, der har stået for undersøgelsen. Denne markedsundersøgelse skal bl.a. indeholde:
	en præcis afgrænsning af det eller de relevante produktmarkeder og geografiske markeder

navnene på virksomhedens hovedkonkurrenter med angivelse af deres respektive markedsandele på verdensplan, EU-plan eller nationalt plan
oplysninger om udviklingen i den kriseramte virksomheds markedsandele i de seneste år
en vurdering af den samlede produktionskapacitet og efterspørgsel i EU med angivelse af, om der er overkapacitet på markedet eller ej
EU-dækkende prognoser for de næste fem års udvikling i efterspørgslen, den samlede kapacitet og priserne på ovennævnte marked.
	Omstruktureringsplanen vedlægges. Angiv mindst følgende oplysninger:
	en redegørelse for de forskellige markedsforventninger på grundlag af markedsundersøgelsen

analyse af de forskellige faktorer, som har resulteret i, at virksomheden befinder sig i en krisesituation
redegørelse for den strategi, der foreslås for virksomheden i de kommende år, og for, hvordan denne vil føre til rentabilitet
fyldestgørende beskrivelse af og oversigt over de planlagte omstruktureringsforanstaltninger med de respektive omkostninger
tidsplan for gennemførelsen af de forskellige foranstaltninger og fristen for den fuldstændige gennemførelse af omstruktureringsplanen
oplysninger om virksomhedens produktionskapacitet, navnlig om anvendelsen af kapaciteten, og om kapacitetsnedskæringer
fyldestgørende beskrivelse af finansieringsplanen for omstruktureringen, herunder:
-	anvendelse af disponibel egenkapital
	salg af aktiver eller datterselskaber med henblik på at finansiere omstruktureringen

-	finansielle tilsagn fra de forskellige aktionærer og tredjeparter (kreditorer, banker osv.) 
-	offentlige midler og angivelse af, hvorfor disse beløb er nødvendige
	forventede driftsresultater i de næste fem år med skøn over afkastet af egenkapitalen og med en følsomhedsanalyse på grundlag af forskellige scenarier

	anførelse af, hvem der har udarbejdet omstruktureringsplanen, og hvornår den er udarbejdet.

	Beskriv de modydelser, der vil være nødvendige for at opveje de konkurrencefordrejende virkninger på EU-plan.  

Oplysninger om enhver anden form for støtte, som den virksomhed, der modtager omstruktureringsstøtte, forventes at modtage i omstruktureringsperioden som led i en ordning eller på anden vis.

Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er) under Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.


Del III.9
Supplerende informationsskema for støtte til audiovisuel produktion 

Dette supplerende informationsskema skal anvendes i forbindelse med anmeldelse af støtte, der er omfattet af meddelelsen fra Kommissionen om visse juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om visse juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker, EFT C 43 af 16.2.2002, s. 6..


Støtteordningen

	Beskriv så præcist som muligt støttens formål og anvendelsesområde, om nødvendigt for hver foranstaltning. 

Ydes støtten direkte til fremstilling af kulturelle værker (biograf- og tv-produktioner)? 
Angiv, hvilke bestemmelser der sikrer, at støtten går til et kulturelt formål:	
…………………………………...……………………………………………
……………………...………………………………………………………...
	Medfører støtten, at industriinvesteringer støttes? 


Støtteberettigelse

	Angiv kriterierne for, at projekter er berettiget til den planlagte støtte: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Støttemodtagere:
	Sondres der i ordningen mellem særlige kategorier af støttemodtagere (f.eks. fysiske/juridiske personer, afhængige/uafhængige producenter/radiosendere)?	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indeholder ordningen en differentiering på grund af nationalitet eller geografisk placering?	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Skal støttemodtagende virksomheder i Danmark opfylde andre betingelser end at være repræsenteret af et permanent organ? Vær opmærksom på, at etableringsbetingelserne skal fastsættes i forhold til Danmarks område og ikke en underopdeling af landet. 
Skal støttemodtageren i forbindelse med spørgsmålet om beskatning opfylde andre forpligtelser eller betingelser end at have skattepligtige indtægter i Danmark? 

Territorialisering

	Angiv, om der er planlagt nogen udgiftsforpligtelser i Danmark eller i landets geografiske underopdelinger? 
Er det nødvendigt at sikre en mindste grad af territorialisering for at være støtteberettiget? 
Beregnes den krævede territorialisering i forhold til filmens samlede budget eller i forhold til støttebeløbet? 
Finder betingelsen om territorialisering anvendelse på særlige poster på produktionsbudgettet? 
Kan støttens absolutte størrelse tilpasses forholdsmæssigt til udgifterne på Danmarks område? 
Er støtteintensiteten direkte proportionel med den reelle grad af territorialisering ?
Kan støtten tilpasses i forhold til den krævede territorialisering? 

Støtteberettigede omkostninger

	Angiv, hvilke udgifter der kan tages hensyn til i forbindelse med fastsættelsen af støttens størrelse. 

Vedrører de støtteberettigede udgifter direkte produktionen af biograffilm eller audiovisuelle værker? 


Støtteintensitet
Angiv, om der i forbindelse med ordningen tages hensyn til begrebet svært tilgængelige lavbudgetfilm med henblik på en støtteintensitet på over 50 % af produktionsbudgettet.
Hvis ja, angiv, hvilke kategorier af film der er omfattet af dette begreb. 
Angiv, om det er muligt at kumulere støtte fra andre støtteordninger eller andre bestemmelser vedrørende støtte, og eventuelt hvilke forholdsregler der er truffet for at begrænse denne kumulering eller garantere, at den maksimale støtteintensitet ikke overstiges i tilfælde af kumulering med anden støtte.


Forenelighed
Støttens forenelighed med Kommissionens meddelelse Begrund, hvorfor støtten er forenelig med principperne i Kommissionens meddelelse om visse juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker.

Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de pågældende foranstaltninger, der er omfattet af meddelelsen om visse juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker.


Del III.10
Supplerende informationsskema vedrørende støtte til miljøbeskyttelse

Dette supplerende informationsskema skal anvendes til anmeldelse af al støtte, der er omfattet af EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse EF-rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EFT C 37 af 3.2.2001, s. 3). 
. 


Formålet med støtten

	Hvad er formålet med foranstaltningen rent miljømæssigt? Giv en detaljeret beskrivelse af hver enkelt del af ordningen: .....................................................

Hvis den pågældende foranstaltning allerede tidligere er blevet anvendt, hvilke resultater for så vidt angår miljøbeskyttelse er der så nået? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Hvis der er tale om en ny foranstaltning, hvilke miljømæssige resultater forventes der så, og i hvilken periode? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Investeringsstøtte med henblik på tilpasning til nye standarder eller på at gå ud over de eksisterende standarder

	Støtte med henblik på tilpasning til nye EU-standarder
Vil støtten blive ydet for at opfylde EU-standarder, der allerede var vedtaget på tidspunktet for anmeldelsen? 
	ja 			nej
Hvis ja, hvilke EU-standarder er der tale om?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
På hvilken dato er de formelt blevet vedtaget af den relevante EU-institution? ..................................................................................................
Vil der blive ydet støtte til store virksomheder for at opfylde EU-standarder, der allerede er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft?
	ja 			nej
Hvis EU-standarderne er fastsat i et direktiv, hvilken frist er der så sat for deres gennemførelse? .................................................................................
Hvilke udgifter er støtteberettigede?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Forklar, hvordan det sikres, at de støtteberettigede udgifter kun er ekstraudgifter, der er nødvendige for at nå et mål på miljøområdet, og hvordan der vil blive taget hensyn til eventuelle besparelser i de første fem år af investeringen. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
I hvor høj grad tages der hensyn til fordele opnået gennem en eventuel kapacitetsforøgelse og tilknyttet, supplerende produktion? ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Angiv den maksimale bruttostøtteintensitet af den planlagte støtte …………………………………………………………
	Statsstøtte, der gør det muligt at gå ud over EU-standarderne, eller som er planlagt, hvis der ikke findes EU-standarder.
Hvis der findes EU-standarder, bedes de beskrevet: .......................... 
Hvis der ikke findes EU-standarder, findes der så i stedet nationale standarder? 
	ja 			nej

Hvis ja, vedlægges kopier af de relevante retsforskrifter.

Bekræft, at en virksomhed kun får støtte med henblik på at opfylde nationale standarder, der er strengere end EU-standarderne, eller såfremt der ikke findes EU-standarder, hvis virksomheden overholder den relevante standard ved udløbet af den frist, der er fastsat i den nationale foranstaltning ...........................................................................................................

Giv eksempler på støtteberettigede investeringer:................................

Hvis der findes nationale standarder, er de så strengere end EU-standarderne? 
	ja 			nej

Hvis ja, gives nærmere oplysninger herom: .............................................................................................
…………………………………………………………………….

Hvilke udgifter er støtteberettigede?
Forklar, hvordan det sikres, at de støtteberettigede udgifter kun er ekstraudgifter, der er nødvendige for at nå et mål på miljøområdet, og hvordan der vil blive taget hensyn til eventuelle besparelser i de første fem år af investeringen. ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
I hvor høj grad tages der hensyn til fordele opnået gennem en eventuel kapacitetsforøgelse og tilknyttet, supplerende produktion?
Angiv den maksimale bruttostøtteintensitet af den planlagte foranstaltning
Angiv standard maksimal bruttostøtteintensitet for den planlagte foranstaltning. 
Er der i forbindelse med støtteordningen planlagt en bonus til virksomheder i regioner, der er berettiget til national regionalstøtte?
	ja 			nej
Hvis ja, angiv, hvilke bonusser der er tale om: .................................
Er der i forbindelse med støtteordningen planlagt en bonus til små og mellemstore virksomheder?
	ja 			nej
Hvis ja, angiv nærmere:........................................................................ ………………………………………………………………………..
Kan bonussen kumuleres med bonussen til virksomheder i regioner, hvortil der ydes støtte?
	ja 			nej
Hvis ja, redegør for retningslinjerne herfor: ..........................................................................................


Investeringsstøtte i energisektoren
Støtte til investeringer med henblik på energibesparelser
Hvilke energibesparelser forventes der som følge af ad hoc-støtten eller støtteordningen? 
Vurderes størrelsen af den forventede besparelse af en uafhængig ekspert? 
Giv eksempler på støtteberettigede investeringer:
……………………………………………………………………….

Hvilke CO2-besparelser forventes der som følge af ad hoc-støtten eller støtteordningen?
Hvilke udgifter er støtteberettigede?
Forklar, hvordan det sikres, at de støtteberettigede udgifter kun er ekstraudgifter, der er nødvendige for at nå et mål på miljøområdet, og hvordan der vil blive taget hensyn til eventuelle besparelser i de første fem år af investeringen.  
I hvor høj grad tages der hensyn til fordele opnået gennem en eventuel kapacitetsforøgelse og tilknyttet, supplerende produktion?
Angiv den maksimale bruttostøtteintensitet for den planlagte støtte.
Er der i forbindelse med projektet planlagt en bonus til virksomheder i regioner, der er berettiget til national regionalstøtte? 
				ja 			nej
Hvis ja, angives, hvilke bonusser der er tale om: 
Er der i forbindelse med ordningen planlagt en bonus til små og mellemstore virksomheder?
	ja 			nej
Hvis ja, angives bonussens art:
Kan bonussen kumuleres med bonussen til virksomheder i regioner, hvortil der ydes støtte? 
	ja 			nej
Hvis ja, angives betingelserne herfor: ..................................................................
	Støtte til kombineret kraftvarmeproduktion

Hvilken primær energikilde vil blive brugt i forbindelse med produktionsprocessen?
Hvilke miljømæssige fordele vil den pågældende foranstaltning få?
Hvis omdannelseseffektiviteten er særlig høj, angives et sammenligneligt gennemsnit. 

Hvilken minimumsomdannelseseffektivitet vil de støtteberettigede kraftvarmeværker få?

Hvis foranstaltningen fører til en mindskelse af energiforbruget angives i hvilket omfang.

Er bestemmelserne på området udarbejdet af en uafhængig ekspert?

Hvordan og i hvor høj grad er produktionsprocessen mindre miljøskadelig, hvis den overhovedet er det?	
Hvilke udgifter er støtteberettigede?
Hvor store ville investeringsudgifterne til etablering af en kraft(varme)produktionsenhed med samme kapacitet for så vidt angår den effektive energiproduktion være?
I hvor høj grad tages der hensyn til salget af varme (hvis anlægget først og fremmest har til formål at producere energi) eller elsalget (i det modsatte tilfælde) for at mindske de højere investeringsudgifter?
Er der i tilfælde af erstatning af et eksisterende anlæg fordele ved kapacitetsforøgelsen eller besparelsen?
Hvordan beregnes disse fordele?
Angiv den maksimale bruttostøtteintensitet for den planlagte støtte.
Angiv standard maksimal bruttostøtteintensitet for den planlagte støtte. 
Er der i forbindelse med ordningen planlagt en bonus til små og mellemstore virksomheder i regioner, hvortil der ydes støtte? 
	ja 			nej
Hvis ja, angiv, hvilke bonusser der er tale om: ....................................
Er der planlagt en bonus til små og mellemstore virksomheder?
	ja 			nej
Hvis ja, angiv nærmere:
Kan bonussen kumuleres med bonussen til virksomheder i områder, hvortil der ydes støtte?
	ja 			nej
Hvis ja, angiv betingelserne herfor:
	Støtte til investeringer i vedvarende energi

Hvilke typer energi drejer det sig om? Er de omfattet af definitionen af vedvarende energi i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27.9.2001 (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 3).?
Hvis formålet med investeringerne er at skabe energi til et helt samfund, angives grænserne for dette samfund og de typer energi, der tidligere blev brugt:
Hvilke udgifter er støtteberettigede?
Hvor store ville investeringsudgifterne til etablering af en kraftproduktionsenhed med samme kapacitet for så vidt angår den effektive energiproduktion være?
Angiv den maksimale bruttostøtteintensitet for den planlagte støtte.
Hvis støtten kan dække de samlede støtteberettigede udgifter, hvorfor er en sådan støttesats så nødvendig? 
Hvordan ville den producerede energi under lignende omstændigheder blive solgt, gennem hvilke distributører og til hvilke takster? ………………………
Er der i forbindelse med støtteordningen planlagt en bonus til virksomheder i regioner, der er berettiget til national regionalstøtte?
	ja 			nej
Hvis ja, angiv bonussens størrelse. ………………………………
Er der planlagt en bonus til små og mellemstore virksomheder?
         	ja 			nej
        Hvis ja, redegør herfor: ........................................................................ 
Kan bonussen kumuleres med bonussen til virksomheder i områder, hvortil der ydes støtte?
	ja 			nej
Hvis ja, angiv betingelserne herfor: ………………………………..
Kan den anmeldte investeringsstøtte kombineres med anden statsstøtte som defineret i traktatens artikel 87, stk. 1, eller med andre former for EU-finansiering? 
         	ja 			nej
Hvis ja, bedes den maksimale støtteintensitet, der er fastsat i retningslinjerne for miljøstøtte, respekteret, eller hvis der er tale om støtte til andre formål, der involverer de samme støtteberettigede udgifter, det gunstigste støtteloft: ........................................................


Støtte til oprensning af forurenede industrigrunde

	Hvilken industrigrund (beskrives)  og hvilken type forurening er der tale om? 

Er forureningens art, omfang og risici for menneskers helbred samt miljøet blevet vurderet af en uafhængig ekspert?
	ja 			nej
Hvem? Vedlæg kopier af rapporterne.
	I tilfælde af ad hoc-støtte besvares følgende spørgsmål:

Er industrigrunden for øjeblikket offentlig eller privat ejendom?
Hvis grunden er offentligt ejet, er den så indkøbt af en offentlig myndighed med henblik på oprensning?
	ja 			nej
Er den ansvarlige forurener fundet?
	ja 			nej
Hvis ikke, gives en kort beskrivelse af de omstændigheder, der fratager forureneren ansvaret
Er den forurenede grund (inden oprensningen) blevet evalueret i forbindelse med en analyse foretaget af en uafhængig ekspert? 
	ja 			nej
Hvilken markedsværdi har grunden inden oprensningen? …………………………….……………………………………………………
Hvor høje er de beregnede omkostninger til oprensningen? ……………….
Hvad er primæromkostningerne som defineret I Meddelelse fra Kommissionen om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger?
………………………………………………………………………………….
Er grundens værdi efter oprensningen blevet evalueret af en uafhængig ekspert?
	ja 			nej
Hvor meget skønnes den oprensede grund at være værd?.............................
Har den offentlige myndighed til hensigt at sælge grunden inden tre år efter datoen for erhvervelsen?
Hvilken jordudnyttelse tænkes tildelt den forurenede grund efter oprensningen?
Hvad er omfanget af den planlagte støtte?
Angiv den maksimale bruttostøtteintensitet for den planlagte støtte.
	Hvis der er tale om en støtteordning. forklares følgende:

Hvad er omfanget af den planlagte støtte?
Angiv den maksimale bruttostøtteintensitet for den planlagte støtte.
Er der i Danmark iværksat lignende støtteordninger til finansiering af oprensning af andre forurenede grunde?  Forklar hvor mange grund, der er oprenset under lignende ordninger, og hvilke beløb sådanne ordninger var tildelt...............................................................................................
…………………………………………………………………………………


Støtte til flytning af en virksomhed

	Hvor ligger den virksomhed, der skal drage nytte af støtten til flytning?

Hvis den ligger i et Natura 2000-område, hvilke retsforskrifter ligger så til grund for vurderingen af, at der bør ydes støtte til virksomheden? 
	Hvorfor finder flytningen sted?

Giv en detaljeret beskrivelse af de miljømæssige, sociale eller sundhedsmæssige omstændigheder, der gør flytningen nødvendig. Er virksomhedsejeren (i henhold til national lovgivning eller fællesskabsretten) ansvarlig for forureningen/miljøproblemet?
	Er det i medfør af en administrativ eller retlig beslutning, at virksomheden skal flyttes? 

	ja 			nej
Hvis ja, vedlægges kopier af den relevante beslutning.
Bekræft, at støttemodtageren vil overholde de strengeste miljøstandarder, der finder anvendelse i den nye region, hvor virksomheden kommer til at ligge.
	Hvor stor fortjeneste kan virksomheden forvente af salg, ekspropriering eller udlejning af øde grunde eller gamle anlæg?

. Hvilke udgifter skal dækkes i forbindelse med det nye anlæg med samme produktionskapacitet som det gamle?
Vil flytningen medføre bøder som følge af en fremskyndet ophævelse af lejekontrakten for grund eller bygninger?
 Vil der være fordele forbundet med den nye teknologi, der anvendes efter flytningen?
Vil flytningen give regnskabsmæssige fordele som følge af en bedre udnyttelse af anlæggene?
Angiv den maksimale bruttostøtteintensitet af den planlagte støtte………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Støtte til små og mellemstore virksomheder/konsulenttjenester på miljøområdet

	Hvem er de potentielle støttemodtagere?

Opfylder de betingelserne i bilag 1 til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder  Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12.1.2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33).?
	Er det eksterne virksomheder, der vil levere konsulentbistand?

	ja 			nej
Har de eksterne virksomheder finansielle forbindelser til de støttemodtagende virksomheder?
	ja 			nej
Angiv nøjagtigt, hvilken art konsulentydelser der er tale om. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Driftsstøtte til fremme af affaldsforvaltning og energibesparelser


	Hvilke ekstra produktionsudgifter er der tale om, og hvilken andel heraf dækker støtten?

Hvis der er tale om degressiv støtte, angives retningslinjerne herfor.
	Hvor lang er den anmeldte støtteordnings løbetid planlagt til at være?

Særlige spørgsmål i tilfælde af støtte til fremme af affaldsforvaltning:
Hvordan sikres det, at en støttemodtager finansierer den tjeneste, der ydes i forhold til omfanget af produceret affald og/eller udgifterne til affaldsbehandling? 
I tilfælde af støtte til forvaltning af industriaffald, finder EU-bestemmelserne så anvendelse?
	ja 			nej
Hvis ja, redegør herfor: ..................................................................................... 
Hvis der ikke findes EU-bestemmelser, findes der så i stedet nationale bestemmelser? ……………..
	ja 			nej
Hvis ja, gives nærmere oplysninger herom: ....................................................
Er de i givet fald strengere end EU-bestemmelserne?
	ja 			nej
Hvis ja, redegør herfor: .....................................................................................

Driftsstøtte i form af afgiftslempelser eller -fritagelser
Indførelse af en ny afgift som følge af EU-retten.
Medlemsstaten indrømmer fritagelse, der kan føre til en lavere sats end den laveste EU-sats
For hvilken afgift gives der en lempelse eller fritagelse?
Hvordan bidrager opkrævningen af afgiften til miljøbeskyttelsen?
Hvilke resultater er der nået eller forventes der nået som en direkte følge af afgiften? 
Har Rådet ved anvendelse af EU's afgiftsbestemmelser tilladt disse afgiftsfritagelser?
Hvorfor er det nødvendigt at anvende en lavere sats end den laveste EU-sats?
Er de sektorer, der nyder godt af afgiftslempelserne, udsat for stærk konkurrence internt i EU og/eller internationalt?
Hvor mange virksomheder kan nyde godt af denne foranstaltning?
Skal disse virksomheder betale andre afgifter i forbindelse med miljøbeskyttelse?
Medlemsstaten indrømmer afgiftslempelser i form af en lavere sats end den laveste EU-sats
For hvilken afgift gives der en lempelse eller fritagelse?
Hvordan bidrager opkrævningen af afgiften til miljøbeskyttelsen?
Hvilke resultater er der nået eller forventes der nået som en direkte følge af afgiften?
Er undtagelserne betinget af, at der indgås aftaler mellem de støttemodtagende virksomheder og den danske stat for at forbedre miljøbeskyttelsen?
	ja 			nej
Hvilken type aftaler er der tale om? …………………………….
Er aftalerne åbne for alle erhvervssektorer, der kan drage nytte af den afgiftsmæssige foranstaltning? ……………………………….
Hvis indgåelsen af en aftale er frivillig og ikke en betingelse for at opnå en afgiftsfordel, hvor stor en procentdel af de virksomheder, der drager nytte af denne afgiftsmæssige foranstaltning, forventes så at indgå aftaler?
Hvem sikrer kontrollen med de aftaler, virksomhederne har indgået? 
Hvilke sanktioner er der planlagt, hvis forpligtelserne i medfør af aftalerne ikke overholdes? ……………………….
Vedlæg en kopi af sådanne aftaler, eller beskriv dem i detaljer.
Hvis de nationale bestemmelser har samme virkning som ovennævnte aftaler, vedlægges en kopi af disse bestemmelser. 
Hvis der ikke indgås aftaler mellem virksomheder og den danske stat, hvilken sats kommer virksomhederne så reelt til at betale efter anvendelsen af afgiftslempelsen, og hvor stor er forskellen mellem dette beløb og den laveste EU-sats?
Undtagelse, der finder anvendelse i forbindelse med indførelsen af en ny afgift, når der ikke findes EU-bestemmelser herom
Er undtagelserne betinget af, at der indgås frivillige eller tvungne aftaler mellem virksomhederne og den danske stat med henblik på at forbedre miljøbeskyttelsen?
	ja 			nej
                    Hvilken type aftaler er der tale om?
                                		ja 			nej
Er aftalerne åbne for alle erhvervssektorer, der kan drage nytte af den afgiftsmæssige foranstaltning?
	ja 			nej
Hvis indgåelsen af en aftale er frivillig og ikke en betingelse for at opnå en afgiftsfordel, hvor stor en procentdel af de virksomheder, der drager nytte af denne afgiftsmæssige foranstaltning, vil så indgå aftaler? 
Hvem sikrer kontrollen med de aftaler, virksomhederne har indgået?
Hvilke sanktioner er der planlagt, hvis forpligtelserne i medfør af aftalerne ikke overholdes? ……………………..
Vedlæg en kopi af udkastet til aftaler, hvis et sådan findes, eller beskriv aftalernes indhold.
Hvis de nationale bestemmelser har samme virkning som ovennævnte aftaler, vedlægges en kopi af disse bestemmelser. 
Hvis der ikke indgås aftaler mellem virksomheder og den danske stat, hvilken sats kommer virksomhederne så reelt til at betale efter anvendelsen af afgiftslempelsen, og hvor stor er forskellen mellem denne sats og den "normale" nationale sats? ……………………………………..
Fremlæg tal, der sætter Kommissionen i stand til at vurdere størrelsen af den reelt betalte afgift. 
Hvor lang er den anmeldte støtteordnings løbetid planlagt til at være? ……………………………………………..
Undtagelser, der finder anvendelse på eksisterende afgifter
Hvilken miljømæssig virkning har den afgift, foranstaltningen vedrører? 
Hvornår blev afgiften indført? 
	Hvem kan drage nytte heraf?
	Blev beslutningen om at indrømme afgiftslempelser til de berørte i medfør af denne anmeldelse truffet i forbindelse med en væsentlig afgiftsstigning? 
	ja 			nej
Hvis ja, vises udviklingen i den relevante afgiftssats i tidens løb i absolutte tal. 
	Er undtagelserne blevet nødvendige som følge af en væsentlig ændring i de økonomiske forhold?
Beskriv denne ændring: ........................................................................
Er denne ændring kun sket i én medlemsstat eller i alle medlemsstater?
	Hvilke afgiftsstigninger skyldes ændringer i den økonomiske situation?
	Hvor lang er den anmeldte støtteordnings løbetid planlagt til at være?
Afgiftslempelser, der er nødvendige for at modernisere energiproduktionen og opnå en højere energieffektivitet.
Hvilke traditionelle energikilder vil blive brugt i forbindelse med produktionen af energi? .......................................................................
Hvad vil forskellen i energieffektivitet være sammenlignet med de traditionelle produktionsmetoder? …………………………………..
                     Hvilke supplerende omkostninger vil den planlagte produktion medføre?
…………………………………….

Driftsstøtte til vedvarende energi
Hvilke typer energi drejer det sig om?
Er de omfattet af definitionen af vedvarende energi i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/177/EF af 27. september 2001?
	Støtte til kompensation for forskellen mellem produktionsudgifter ved vedvarende energi og markedsprisen på denne form for energi: ....................

         Er der tale om nye anlæg?
	ja 			nej
Hvor store er de gennemsnitlige produktionsomkostninger og forskellen mellem den gennemsnitlige markedspris for hver vedvarende energikilde? ………………………...
Beskriv retningslinjerne for støtten nærmere, navnlig metoden til beregning af støttens størrelse: ......................................................................................... 
Hvor lang en afskrivningsperiode er der planlagt for anlæggene? ……………………
Vis, at den nuværende nettoværdi ikke overstiger den nuværende nettoværdi af den samlede investering til kraftværket eller den type kraftværk, der skal drage nytte af støtten: ......................................................................................
Hvis støtten strækker sig over flere år, hvilke retningslinjer er der så fastsat for revidering af produktionsudgifterne og markedspriserne? ………………………
Er anlæg til fremstilling af vedvarende energikilder også berettigede til investeringsstøtte?
  	ja 			nej
          Hvis ja, hvor meget? 
Hvordan vil der blive taget hensyn til investeringsstøtten, når behovet for driftsstøtte fastsættes?
            Omfatter støtten et element af forrentning af kapitalen?
	ja 			nej
Hvis ja, hvor meget? Forklar, hvorfor dette anses for nødvendigt?  Kan støtten i biomassesektoren gå ud over dækningen af investeringerne?
	Støtte i form af markedsmekanismer

         Er der tale om nye anlæg?
	ja 			nej
Hvor store er de gennemsnitlige produktionsudgifter i forbindelse med den pågældende vedvarende energi og forskellen mellem den gennemsnitlige markedspris for energi?
             Hvordan vil denne mekanisme fungere?
Hvordan sikres det, at mekanismen ikke medfører, at producenter af vedvarende energi ikke bliver mere konkurrencedygtige? 
 Hvordan tages der i forbindelse med mekanismen hensyn til import og eksport af el?
Vil den danske stat i tilfælde af grønne certifikater gribe direkte eller indirekte ind i prisfastsættelsen?
Kan Danmark, hvis landet ønsker det, indføre eller købe nye certifikater på markedet?
	ja 			nej
Indebærer systemet, at der skal betales en bøde, hvis en forpligtelse ikke overholdes? 
	ja 			nej
            Hvordan vil disse penge i bekræftende fald blive opkrævet, forvaltet og anvendt? 
 Hvordan sikres der kontrol med, at der ikke sker en generel overkompensation af de deltagende virksomheder?
	 Driftsstøtte på grundlag af eksterne udgifter, der blev undgået

           Er der tale om nye anlæg?
	ja 			nej
Hvordan blev det beregnet, hvilke eksterne udgifter der blev undgået, og hvem foretog denne beregning? Fremlæg en begrundet og kvantificeret omkostningsanalyse samt en vurdering af de eksterne omkostninger som følge af konkurrerende energiproducenter ..........................................................................
Hvor stort er det højeste støttebeløb pr. kWh? ………………………….
Hvordan sikres der kontrol med, at støttebeløb, der går ud over beløbet som følge af løsning 1, reelt geninvesteres i sektoren eller i vedvarende energi? …………………………………………………..

Driftsstøtte til kraftvarmeproduktion

	Hvilken primær energikilde vil blive brugt i forbindelse med produktionsprocessen?

Hvilke miljømæssige fordele vil foranstaltningen have?
Hvis omdannelseseffektiviteten er særlig høj, hvor stort er det sammenlignelige gennemsnit så?
Hvilken minimumsomdannelseseffektivitet vil de støtteberettigede kraftvarmeværker få?
I hvilket omfang medfører foranstaltningen en mindskelse af energiforbruget (hvis de overhovedet gør det)?
Er bestemmelserne på området blevet vurderet af en uafhængig ekspert?
Hvordan og i hvilket omfang er produktionsprocessen mindre miljøskadelig (hvis den overhovedet er det)?
Hvilke retningslinjer gælder for den planlagte støtte?
Hvor store er de gennemsnitlige produktionsomkostninger og den gennemsnitlige markedspris på den fremstillede energi?
Hvor høj er den gennemsnitlige markedspris for en traditionel energienhed?
Hvilke mulige fordele er der ved varmeproduktion ved industriel udnyttelse af den kombinerede kraftvarmeproduktion?
Hvis støtten strækker sig over flere år, hvilke retningslinjer er der så fastsat for revidering af produktionsomkostningerne og markedspriserne?

Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af retningslinjerne for støtte til miljøbeskyttelse.








Del III.11
Supplerende informationsskema for støtte i form af risikovillig kapital

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af alle støtteordninger, der er omfattet af meddelelsen om statsstøtte og risikovillig kapital Meddelelse fra Kommissionen - Statsstøtte og risikovillig kapital (EFT C 235 af 21.8.2001, s. 3).. Hvis ordningen er omfattet af andre rammebestemmelser eller retningslinjer, anvendes i stedet standardanmeldelsesformularen for de pågældende rammebestemmelser eller retningslinjer.


1.	STØTTEMODTAGER

Hvem modtager støtten under ordningen? (sæt kryds i en eller flere rubrikker): 

1.1	□ investorer, der opretter en fond eller deltager i et selskabs eller en gruppe af selskabers egenkapital Udvælgelseskriterierne præciseres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2	□ en investeringsfond eller andet mellemliggende instrument? Udvælgelseskriterierne præciseres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3	□ virksomheder, der investeres i? Udvælgelseskriterierne præciseres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2. STØTTENS FORM


2.1.	Ordningen omfatter følgende former for foranstaltninger og/eller instrumenter (sæt kryds i en eller flere rubrikker):

	 oprettelse af en investeringsfond (dvs. en venturekapitalfond), hvori offentlige myndigheder er partnere, investorer eller deltagere. Angiv nærmere:
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 tilskud til en investeringsfond (dvs. en venturekapitalfond) til dækning af en del af administrationsomkostningerne. Angiv nærmere:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 garantier til investorer i risikovillig kapital eller til venturekapitalfonde mod en del af investeringstabene, eller garantier for lån til investorer eller fonde, der investerer i risikovillig kapital. Angiv nærmere:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 andre finansielle instrumenter til fordel for investorer i risikovillig kapital eller til fordel for venturekapitalfonde med henblik på at tilvejebringe ekstra kapital til investering. Angiv nærmere:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 skattemæssige incitamenter til investorer til gennemførelse af investeringer med risikovillig kapital. Angiv nærmere:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2	Kombinationen af ovennævnte foranstaltninger og/eller instrumenter fører ikke til, at en virksomhed tilvejebringes kapital udelukkende i form af lån (herunder ansvarlige lån og "egenkapitallån") eller andre instrumenter, som giver investor/långiver et fast minimumsafkast. Angiv nærmere:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Fejlslagent marked

3.1	□ Den maksimale kapitaltranche til målvirksomheder finansieret under støtteordningen overstiger ikke:
□ 500 000 EUR
□ 750 000 EUR for virksomheder beliggende i støtteberettigede områder efter EF traktatens artikel 87, stk. 3, litra c)
□ 1 mio. EUR for virksomheder beliggende i støtteberettigede områder efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a).

3.2	□ Hvis de maksimale kapitaltrancher til målvirksomheder finansieret under støtteordningen overstiger ovennævnte tærskel, skal ordningen være begrundet i tilstedeværelsen af et "fejlslagent marked" i det pågældende investeringsområde. Præciseres nærmere, og der vedlægges dokumentation:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4. Vigtigste elementer i forbindelse med støtten

4.1	Statsmidlerne er begrænset til udelukkende eller overvejende at tilføre investeringskapital til: 
		□ virksomheder beliggende i støtteberettigede områder efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og/eller c)
		□ mikrovirksomheder eller små virksomheder  
		□ mellemstore virksomheder under deres opstartfase eller anden tidlig fase eller beliggende i støtteberettigede områder ?
		□ for mellemstore virksomheder, som ikke er i deres opstartfase eller tidlige fase eller er beliggende i støtteberettigede områder, er der en begrænsning pr. virksomhed for den samlede finansiering via foranstaltningen. Angiv nærmere:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2	Ordningen er rettet mod et fejlslagent marked for risikovillig kapital og tilfører finansiering til virksomheder hovedsagelig i form af egenkapital eller kvasiegenkapital. Præciseres om nødvendigt:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3	Investeringsbeslutningerne er overskudsbaserede, og der er en forbindelse mellem investeringsresultatet og de ansvarlige for investeringsbeslutningerne, og dette afspejles i følgende: 
□ hele den kapital, der investeres i målvirksomhederne, kommer fra markedsøkonomiske investorer, eller 
□ der er en væsentlig deltagelse af markedsøkonomiske investorers kapital i målvirksomhederne. Angiv nærmere:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3.1	For investeringsfonde afspejles de overskudsbaserede investeringsbeslutninger i det forhold, at (sæt kryds i en eller flere rubrikker): 
		□ mindst 50 % af fondens kapital er tilvejebragt af private investorer
		□ mindst 30 % af fondens kapital er tilvejebragt af private investorer, når der er tale om foranstaltninger i støtteberettigede regioner i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) eller c) 
		□ andre faktorer, der berettiger et andet privatkapitalniveau. Redegør nærmere herfor …..…………………………………………………..
		□ der er en aftale mellem en professionel fondsadministrator og deltagerne i fonden, hvorefter administratorens aflønning er afhængig af resultatet, og hvoraf fondens målsætninger og den påtænkte tidsplan for investeringerne klart fremgår
		□ private investorer er repræsenteret i beslutningstagningen
		□ fondsforvaltningen anvender bedste praksis og er underlagt lovbestemt tilsyn.

4.4	□ Konkurrencefordrejning mellem investorer og mellem investeringsfonde minimeres, hvilket afspejles i:
		□ et udbud med henblik på fastlæggelse af eventuelle "præferencevilkår" til private investorer
		□ en offentlig indbydelse til investorer ved iværksættelsen af en investeringsfond
		□ en ordning (f.eks. en garantiordning), som forbliver tilgængelig for nye deltagere i en længere periode.

4.5	□ Hver investering baseres på eksistensen af en forretningsplan, som påviser rentabiliteten af hvert investeringsprojekt.

4.6	□ Ordningen indeholder en klar "udtrædelsesmekanisme". Angiv nærmere:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.7	□ Er der mulighed for genbrug af midler under en ordning?
4.8	□ Sektorbestemt fokus. Målvirksomhederne er kun aktive inden for en eller flere bestemte erhvervssektorer. Den eller de pågældende sektorer angives sammen med den kommercielle begrundelse og offentlighedens interesse herfor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Kumulering af støtte
5.1		□ Hvis der under ordningen kan ydes støtte til de virksomheder, der investeres i, modtager disse i så fald allerede støtte under andre rammebestemmelser eller retningslinjer Disse oplysninger omfatter ikke de minimis-støtte, jf. Kommissionen forordning (EF) nr. 69/2001 af 12.1.2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte (EFT L 10 af 13.1.2001, s. 30), til samme virksomheder, da sådan ikke behøver at blive meddelt., herunder andre godkendte ordninger? Angiv nærmere:
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.2		□ Hvis den kapital, der stilles til rådighed for virksomhederne under ordningen for risikovillig kapital, anvendes til at finansiere startinvesteringen og forsknings- og udviklingsomkostningerne eller andre omkostninger, som er støtteberettigede i henhold til andre rammebestemmelser, er støtteelementet under ordningen for risikovillig kapital i så fald medtaget i anvendelse af de relevante støttelofter? Præciseres nærmere.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Andre oplysninger

Anfør alle andre oplysninger, der vurderes at være relevante for evalueringen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af meddelelsen om statsstøtte og risikovillig kapital.

