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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I


Ομοιόμορφο έντυπο για την κοινοποίηση κρατικών ενισχύσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ
 και για την παροχή στοιχείων σχετικά με παράνομες ενισχύσεις


Το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ, νέων καθεστώτων ενισχύσεων και μεμονωμένων ενισχύσεων, με εξαίρεση τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες προβλέπεται ειδικό έντυπο. Επίσης χρησιμοποιείται οσάκις ένα μέτρο που δεν έχει στοιχεία ενίσχυσης κοινοποιείται στην Επιτροπή προς χάριν της ασφάλειας δικαίου.

Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να χρησιμοποιούν το παρόν έντυπο οσάκις η Επιτροπή ζητά πλήρη στοιχεία για εικαζόμενες παράνομες ενισχύσεις.

Το παρόν έντυπο αποτελείται από τρία μέρη:

I. 	Γενικές πληροφορίες: το μέρος αυτό συμπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις

II. 	Συνοπτικές πληροφορίες προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

III. 	Συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών, ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης


Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι, σε περίπτωση που το παρόν έντυπο δεν συμπληρωθεί σωστά, η κοινοποίηση ενδέχεται να επιστραφεί ως ελλιπής. Το συμπληρωμένο έντυπο αποστέλλεται σε χαρτί στην Επιτροπή από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του οικείου κράτους μέλους και έχει ως παραλήπτη τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής.

Εάν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να κάνει χρήση ειδικής διαδικασίας η οποία προβλέπεται στους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα πλαίσια κανόνων και τα λοιπά κείμενα που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, αποστέλλεται επίσης αντίγραφο της κοινοποίησης στον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιτροπής.




μεροσ I. γενικεσ πληροφοριεσ


νομικο καθεστωσ tησ κοινοποιησησ


Αφορούν τα στοιχεία που διαβιβάζονται με το παρόν έντυπο:

 FORMCHECKBOX   	κοινοποίηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ;

	μια πιθανώς παράνομη ενίσχυση1     Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 83, 27.3.1999, σελ. 1) (στο εξής: «ο διαδικαστικός κανονισμός»), παράνομη θεωρείται κάθε νέα ενίσχυση η οποία εφαρμόζεται κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ.;

Εάν ναι, διευκρινίσατε την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της ενίσχυσης. Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το παρόν έντυπο, καθώς και το σχετικό συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών.

	ένα μέτρο που δεν έχει στοιχεία ενίσχυσης και το οποίο κοινοποιείται στην Επιτροπή 	προς χάριν της ασφάλειας δικαίου;

Παραθέσατε κατωτέρω τους λόγους για τους οποίους το κοινοποιούν κράτος μέλος εκτιμά ότι το μέτρο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα μέρη του παρόντος εντύπου και να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Ένα μέτρο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση εφόσον δεν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Παρακαλείσθε να αναπτύξετε πλήρη εκτίμηση του μέτρου υπό το πρίσμα των ακόλουθων κριτηρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο που κατά τη γνώμη σας δεν εκπληρώνεται:

ü	Δεν υπάρχει μεταφορά κρατικών πόρων (παραδείγματος χάρη, εάν θεωρείτε ότι το μέτρο δεν μπορεί να αποδοθεί σε ενέργειες του Δημοσίου ή ότι πρόκειται να θεσπισθούν μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα χωρίς μεταβίβαση κρατικών πόρων)
ü	Δεν προσπορίζεται πλεονέκτημα (παραδείγματος χάρη, όταν τηρείται η αρχή του ιδιώτη επενδυτή υπό συνθήκες ελεύθερης αγοράς)
ü	Δεν υπάρχει επιλεκτικότητα/ειδικός χαρακτήρας (παραδείγματος χάρη, όταν το μέτρο είναι προσιτό σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό και χωρίς άσκηση διακριτικής ευχέρειας)
ü	Δεν υπάρχει νόθευση του ανταγωνισμού/δεν υπάρχει επηρεασμός των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (παραδείγματος χάρη, όταν η σχετική δραστηριότητα δεν έχει οικονομικό χαρακτήρα ή όταν η σχετική οικονομική δραστηριότητα έχει καθαρά τοπικό χαρακτήρα)

προσδιορισμοσ του χορηγου τησ ενισχυσησ


1.1.	 Οικείο κράτος μέλος
…………………………………………………………………………………………………………

1.2.	 Σχετική/ές περιφέρεια/ες (εάν ισχύει)
…………………………………………………………………………………………………………

1.3.	 
..............................................................…..............................................................................................

Αρμόδιος υπάλληλος:

Ονοματεπώνυμο:	.........................................................................................…………….………..
Διεύθυνση:		........................................................................................………………………
Tηλέφωνο:		........................................................................................………………………
Φαξ:			........................................................................................………………………
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  ................................................................................…………….………..

1.4.	 Αρμόδιος υπάλληλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία
Ονοματεπώνυμο:	.........................................................................................…………….………..
Tηλέφωνο:		........................................................................................………………………
Φαξ:			........................................................................................………………………
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  ................................................................................…………….………..


1.5.	 Εάν επιθυμείτε την αποστολή αντιγράφου της επίσημης αλληλογραφίας που η Επιτροπή αποστέλλει στο οικείο κράτος μέλος και σε άλλες εθνικές αρχές, διευκρινίσατε την ονομασία και τη διεύθυνσή τους:

Ονομασία	: ...................................................................................................……………………...
Διεύθυνση	: ...................................................................................................……………………...
  ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………..

1.6.	 Αναγράψατε την παραπομπή του κράτους μέλους που επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στην αλληλογραφία που αποστέλλει η Επιτροπή

προσδιορισμοσ τησ ενισχυσησ

2.1.	 Τίτλος της ενίσχυσης (ή επωνυμία της αποδέκτριας επιχείρησης εάν πρόκειται για ατομική ενίσχυση)
.............................................................................................…………………………...........................

2.2.	 Σύντομη περιγραφή του στόχου της ενίσχυσης.
Διευκρινίσατε τον πρωταρχικό στόχο, καθώς επίσης τον δευτερεύοντα στόχο ή στόχους, εάν    υπάρχουν:



Πρωταρχικός στόχος
(επιλέξτε μόνο έναν)
Δευτερεύων στόχος2 Ως δευτερεύων θεωρείται ένας στόχος για τον οποίο προορίζεται αποκλειστικά η ενίσχυση, επιπλέον του πρωταρχικού στόχου. Για παράδειγμα, ένα καθεστώς με πρωταρχικό στόχο την έρευνα και ανάπτυξη μπορεί να έχει ως δευτερεύοντα στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εφόσον οι σχετικές ενισχύσεις προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ΜΜΕ. Ο δευτερεύων στόχος είναι επίσης δυνατό να έχει τομεακό χαρακτήρα, όπως π.χ. στην περίπτωση ενός καθεστώτος για την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της χαλυβουργίας.



ü	Περιφερειακή ανάπτυξη


ü	Έρευνα και ανάπτυξη


ü	Προστασία του περιβάλλοντος


ü	Διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων


ü	Αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων


ü	Μικρομεσαίες επιχειρήσεις


ü	Απασχόληση


ü	Κατάρτιση


ü	Επιχειρηματικά κεφάλαια


ü	Προώθηση των εξαγωγών και τη διεθνοποίηση


ü	Υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος


ü	Τομεακή ανάπτυξη3 Διευκρινίσατε τον κλάδο στο σημείο 4.2.


ü	Κοινωνική αρωγή προς μεμονωμένους καταναλωτές


ü	Αποζημίωση για βλάβη προκληθείσα από θεομηνία ή άλλα έκτακτα συμβάντα


ü	Εκτέλεση σημαντικού σχεδίου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος


ü	Αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία


ü	Διαφύλαξη της κοινής κληρονομιάς


ü	Πολιτισμός



2.3.  Καθεστώς - Ατομική ενίσχυση4 Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 83, 27.3.1999, σελ. 1), με τον όρο «ατομική ενίσχυση» νοείται κάθε ενίσχυση η οποία δεν χορηγείται με βάση καθεστώς ενισχύσεων ή η οποία χορηγείται με βάση καθεστώς ενισχύσεων αλλά πρέπει να κοινοποιηθεί.
2.3.1.	Μήπως η κοινοποίηση αφορά καθεστώς ενισχύσεων;
	Ναι 			Όχι

Ø	Εάν ναι, το καθεστώς αυτό τροποποιεί ή όχι υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων;

	Ναι 			Όχι

Ø	Εάν ναι, πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διαδικασία απλουστευμένης κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής (ΕΚ) αριθ. (…) της (…);

	Ναι 			Όχι

Ø	Εάν ναι, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο απλουστευμένης κοινοποίησης (βλ. το παράρτημα II) και να συμπληρώσετε τα στοιχεία που ζητούνται σε αυτό.

Ø	Εάν όχι, συνεχίστε τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου και διευκρινίσατε εάν το υπό τροποποίηση αρχικό καθεστώς έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

	Ναι  			Όχι

Ø	Εάν ναι, διευκρινίσατε τα εξής:

Αριθμός ενίσχυσης: ...........................................................................……………………..
Ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή (στοιχεία της επιστολής της Επιτροπής (SG(..)D/…): .…/…./……...……………………………………………………………………………
Διάρκεια του αρχικού καθεστώτος:...............................
Διευκρινίσατε τους όρους που τροποποιούνται σε σύγκριση με το αρχικό καθεστώς και τους σχετικούς λόγους: ....…………………………………………………………………

2.3.2 	Αφορά ή όχι η κοινοποίηση ατομική ενίσχυση;

	Ναι  			Όχι

Ø	Εάν ναι, επιλέξατε το αντίστοιχο από τα παρακάτω τετραγωνίδια:
	
 		ενίσχυση υπαγόμενη σε καθεστώς που υπόκειται σε ατομική κοινοποίηση         

	Στοιχεία του εγκεκριμένου καθεστώτος:

            Τίτλος				 	   : .....................……………………………..............................
            Αριθμός ενίσχυσης		   : .................................................……………..……….……...           Εγκριτική επιστολή της Επιτροπής :.....................…………………………..………………...

                   μεμονωμένη ενίσχυση που δεν βασίζεται σε καθεστώς


2.3.3.	Μήπως η κοινοποίηση αφορά ατομική ενίσχυση ή καθεστώς ενισχύσεων που έχει κοινοποιηθεί δυνάμει κανονισμού απαλλαγής; Εάν ναι, επιλέξατε το αντίστοιχο από τα παρακάτω τετραγωνίδια:


	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις5. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών που παρατίθεται στο μέρος III, 1

	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ΕΕ L 10, 13.1.2001, σελ. 33.
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, ΕΕ L 10, 13.1.2001, σελ. 20.. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών που παρατίθεται στο μέρος III, 2

	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση, ΕΕ L 337, 13.12.2002, σελ. 3 και ΕΕ L 349, 24.12.2002, σελ. 126.. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών που παρατίθεται στο μέρος III, 3
        
	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2004 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, προώθηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων (Επίσημη εφημερίδα L τεύχος 1 της 03.01.2004).


εθνικη νομικη βαση

3.1.	 Παρακαλείσθε να παραθέσετε τις εθνικές νομικές βάσεις, περιλαμβανομένων των διατάξεων εφαρμογής και των αντίστοιχων πηγών των παραπομπών:
Τίτλος:..............................................................................................................................................................................................................................……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………………….…
Παραπομπή (εφόσον ισχύει): …………………………………………………………………. ……………………………..........................................................……………………........………………………………………………………………………….……………………………...
3.2.	 Δώστε διευκρινίσεις για το έγγραφο ή τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα κοινοποίηση:
	Αντίγραφο των συναφών αποσπασμάτων του οριστικού κειμένου ή κειμένων της νομικής βάσης (ή ηλεκτρονικός σύνδεσμος πρόσβασης, αν είναι δυνατόν)
 Αντίγραφο των συναφών αποσπασμάτων του σχεδίου του κειμένου ή των κειμένων της νομικής     βάση βάσης (ή ηλεκτρονικός σύνδεσμος πρόσβασης, αν είναι δυνατόν)


3.3.	 Εάν πρόκειται για οριστικό κείμενο, διευκρινίσατε εάν αυτό περιέχει διάταξη σύμφωνα με την οποία ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση της ενίσχυσης μπορεί να προβεί στη χορήγηση μόνο εφόσον η ενίσχυση έχει εγκριθεί από την Επιτροπή (ρήτρα status quo).
	Ναι 			Όχι

δικαιουχοι
4.1.	 Τόπος εγκατάστασης του δικαιούχου ή των δικαιούχων
	σε μη υποβοηθούμενη περιφέρεια ή περιφέρειες

	σε επιλέξιμη για ενίσχυση περιφέρεια ή περιφέρειες δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ (διευκρινίσατε με βάση την τρίτη ή χαμηλότερη βαθμίδα της ονοματολογίας NUTS)
	σε επιλέξιμη για ενίσχυση περιφέρεια ή περιφέρειες δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ (διευκρινίσατε με βάση τη δεύτερη ή χαμηλότερη βαθμίδα της ονοματολογίας NUTS)
	συνδυασμός περιπτώσεων. Διευκρινίσατε: ................................…………………………….

4.2.	 Κλάδος ή κλάδοι όπου δραστηριοποιείται ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι:
			  Δεν αφορά συγκεκριμένο κλάδο	
		Α	  Γεωργία
     	Β       Αλιεία
		C	  Μεταλλεία και ορυχεία
		10.1	  Άνθρακας
		D	  Μεταποιητική βιομηχανία
    ……………17	  Κλωστοϋφαντουργία
    ……………21	  Χαρτί και χαρτοπολτός
    ……………24	  Χημική βιομηχανία και φάρμακα
    ……………24.7	  Τεχνητές ίνες
	                ……………27.1	  Χάλυβας Παράρτημα Β της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια »,  ΕΕ C 70, 19.3.2002, σελ. 8.
    ……………29	  Βιομηχανικός μηχανολογικός εξοπλισμός
    ……………DL	  Ηλεκτρικός και οπτικός εξοπλισμός
    ……………34.1	  Αυτοκίνητα οχήματα
    …………… Άλλος μεταποιητικός κλάδος. Διευκρινίσατε: ……………………………
		Ε	  Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και υδροδότηση
		F	  Κατασκευές
		52	  Λιανικές υπηρεσίες
		H	  Ξενοδοχεία και εστιατόρια (Τουρισμός)
		Ι	  Μεταφορές
    ……………60	  Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
    ……………60.1  Σιδηροδρομικές μεταφορές
    ……………60.2    Άλλου είδους χερσαίες μεταφορές
    ……………61.1	  Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές
    ……………61.2    Εσωτερικές πλωτές μεταφορές
    ……………62      Αερομεταφορές
		64	  Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες
		J	  Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση
		72	  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφείς δραστηριότητες
		92	  Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
    ……………	  Άλλος κλάδος. Διευκρινίσατε με βάση την ταξινόμηση της ονοματολογίας NACE αναθ. 1.1 Η NACE Αναθ. 1.1 είναι η στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.: …………

4.3.	 Εάν πρόκειται για ατομική ενίσχυση: 	
Επωνυμία του δικαιούχου :.…………………………………………………………………………...
Κατηγορία δικαιούχου      :….........…………………………………………………………………...

	ΜΜΕ

Αριθμός εργαζομένων       : .......................................................……………………………...
Ετήσιος κύκλος εργασιών :....................................................…………………………………
Ετήσιος ισολογισμός	    :.......................................................…………………………….…...
Ανεξαρτησία		    : ……………………………………………………………………..

(Επισυνάψτε επίσημη δήλωση σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, ΕΕ L 124, 20.5.2003, σελ. 36, και σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/. της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του στις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη. ή υποβάλετε οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο αναφορικά με τα ανωτέρω κριτήρια): .....................................................................................................……………………………

	μεγάλη επιχείρηση

	προβληματική επιχείρηση  Όπως αυτή ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σελ. 218.
	
4.4.	 Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων:
Κατηγορία δικαιούχων:

	σύνολο επιχειρήσεων (μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
	αποκλειστικά μεγάλες επιχειρήσεις
	μικρομεσαίες επιχειρήσεις

	επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους
	μικρές επιχειρήσεις
	πολύ μικρές επιχειρήσεις

	οι εξής δικαιούχοι:........................................................................................................

Κατά προσέγγιση αριθμός δικαιούχων:

	κάτω από 10
	από 11 έως 50
	από 51 έως 100
	από 101 έως 500
	από 501 έως 1000
	πάνω από 1000


ποσο ενισχυσησ / ετησια δαπανη

Εάν πρόκειται για ατομική ενίσχυση, διευκρινίσατε το συνολικό ποσό εκάστου μέτρου:
…………………………………………………………………………………………………………
Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων, διευκρινίσατε το ετήσιο ύψος του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και το συνολικό ποσό (στο εθνικό νόμισμα):
…………………………………………………………………………………………………………
Για τα φορολογικά μέτρα, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε τις ετήσιες και τις συνολικές απώλειες εσόδων που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η κοινοποίηση:
…………………………………………………………………………………………………………
Εάν ο προϋπολογισμός δεν αποφασίζεται σε ετήσια βάση, διευκρινίσατε ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει:
…………………………………………………………………………………………………………
Εάν η κοινοποίηση αφορά τροποποιήσεις υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων, διευκρινίσατε τις δημοσιονομικές συνέπειες των κοινοποιηθεισών τροποποιήσεων του καθεστώτος:
…………………………………………………………………………………………………………

ειδοσ τησ ενισχυσησ και τροποσ χρηματοδοτησησ

Διευκρινίσατε το είδος της ενίσχυσης που τίθεται στη διάθεση του δικαιούχου ή των δικαιούχων (ανάλογα με την περίπτωση, για κάθε μέτρο):

	Άμεση επιχορήγηση
	Δάνειο με ευνοϊκούς όρους (περιλαμβανομένων λεπτομερειών για τον τρόπο εξασφάλισης του δανείου)
	Επιδότηση επιτοκίου
	Ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση (π.χ. έκπτωση φόρου, μείωση της φορολογητέας βάσης, μείωση φορολογικού συντελεστή, αναβολή της πληρωμής φόρου) Διευκρινίσατε: ……………………….. ............................................…………………………
	Μείωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
	Παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων
	Διαγραφή χρέους
	Εγγύηση (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων στοιχείων για το δάνειο ή την άλλου είδους χρηματοπιστωτική πράξη που καλύπτεται από την εγγύηση, την απαιτούμενη ασφάλεια και τα τυχόν ασφάλιστρα που είναι πληρωτέα)
	Άλλο είδος. Διευκρινίσατε:…………………………………………………………………....

Για κάθε μέτρο ενίσχυσης, παρακαλείσθε να παραθέσετε ακριβή περιγραφή των κανόνων και των προϋποθέσεων εφαρμογής που το διέπουν, όπως είναι, ιδίως, το ποσό της ενίσχυσης, η φορολογική της μεταχείριση και το κατά πόσον η ενίσχυση χορηγείται αυτομάτως αφ’ ης στιγμής πληρούνται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια (εάν ισχύει αυτό, αναφέρατε τα κριτήρια) ή το κατά πόσον οι χορηγούσες αρχές διαθέτουν κάποια διακριτική ευχέρεια.
…………………………………………………………………………………………..……..

Διευκρινίσατε τον τρόπο χρηματοδότησης της ενίσχυσης: Σε περίπτωση που η ενίσχυση δεν χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό του κράτους/της περιφέρειας/του δήμου, εξηγείστε τον τρόπο χρηματοδότησής της:

	Μέσω οιονεί δημοσιονομικών επιβαρύνσεων ή φόρων που έχουν θεσμοθετηθεί υπέρ δικαιούχου που δεν είναι το Δημόσιο. Παρακαλείσθε να περιγράψετε λεπτομερώς τις επιβαρύνσεις και τα προϊόντα/τις δραστηριότητες επί των οποίων επιβάλλονται. Διευκρινίσατε, ιδίως, κατά πόσον τα προϊόντα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη υπόκεινται στις επιβαρύνσεις. Επισυνάψτε αντίγραφο της νομικής βάσης της επιβολής των επιβαρύνσεων………………….
	Συσσωρευμένα αποθεματικά
	Δημόσιες επιχειρήσεις
	Άλλοι τρόποι (διευκρινίσατε) ………………………………………………………………

διαρκεια

7.1.	 Εάν πρόκειται για ατομική ενίσχυση:

Διευκρινίσατε την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της ενίσχυσης (Εάν η ενίσχυση πρόκειται να χορηγηθεί σε δόσεις, διευκρινίσατε την ημερομηνία καταβολής εκάστης δόσης)
…..……………………………………………………………………..………………………………
Διευκρινίσατε, ανάλογα με την περίπτωση, τη διάρκεια του μέτρου για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση
…..……………………………………………………………………………….…………………….

7.2.	 Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων:

Διευκρινίσατε την ημερομηνία από την οποία κι έπειτα είναι δυνατή η χορήγηση της ενίσχυσης
…..…………………………………………………………………………………………………….
Διευκρινίσατε την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία είναι δυνατή η χορήγηση της ενίσχυσης
…..…………………………………………………………………………………………………….

Σε περίπτωση που η διάρκεια υπερβαίνει την εξαετία, παρακαλείσθε να τεκμηριώσετε το γεγονός ότι απαιτείται οπωσδήποτε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την επίτευξη του στόχου ή των στόχων του καθεστώτος.
…..…………………………………………….………………………………………………………

σωρευση διαφορων μορφων ενισχυσησ

Μπορεί να σωρευθεί η ενίσχυση με έτερη ενίσχυση χορηγούμενη βάσει άλλων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών ή κοινοτικών καθεστώτων με σκοπό την κάλυψη των ίδιων επιλέξιμων δαπανών;

	Ναι 			Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τους μηχανισμούς που έχουν θεσπισθεί προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των κανόνων περί σώρευσης:...................................................................................................

επαγγελματικο απορρητο

Μήπως η κοινοποίηση περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να κοινολογηθούν σε τρίτους;

	Ναι 			Όχι

Εάν ναι, αναφέρατε ποια μέρη του εντύπου είναι εμπιστευτικά και εξηγείστε τους λόγους: ............................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………

Εάν όχι, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την απόφασή της χωρίς να ρωτήσει το οικείο κράτος μέλος.

συμβατοτητα τησ ενισχυσησ

Παρακαλείσθε να επισημάνετε ποιος από τους υφιστάμενους κανονισμούς, πλαίσια κανόνων, κατευθυντήριες γραμμές και άλλα κείμενα που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις συνιστά ρητή νομική βάση για την έγκριση της ενίσχυσης (ανάλογα με την περίπτωση, διευκρινίσατε για έκαστο μέτρο) και συμπληρώστε το σχετικό συμπληρωματικό δελτίο ή δελτία πληροφοριών του μέρους III

	Ενίσχυση προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
	Κοινοποίηση ατομικής ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001
	Κοινοποίηση προς χάριν της ασφάλειας δικαίου
	Ενίσχυση προς ΜΜΕ του γεωργικού τομέα
	Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση
	Κοινοποίηση ατομικής ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001
	Κοινοποίηση προς χάριν της ασφάλειας δικαίου
	Ενίσχυση για την απασχόληση
	Κοινοποίηση ατομικής ενίσχυσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002
	Κοινοποίηση καθεστώτος ενισχύσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002
	Κοινοποίηση προς χάριν της ασφάλειας δικαίου

	Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα
	Ενίσχυση εμπίπτουσα στο «Πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια»
	Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη
	Ενίσχυση για τη διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων
	Ενίσχυση για την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
	Ενίσχυση για οπτικοακουστικές παραγωγές
	Ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος
	Ενίσχυση για επιχειρηματικά κεφάλαια
	Ενίσχυση στον τομέα της γεωργίας
	Ενίσχυση στον τομέα των μεταφορών
	Ενίσχυση στον τομέα της αλιείας


Σε περίπτωση που οι υφιστάμενοι κανονισμοί, πλαίσια κανόνων, κατευθυντήριες γραμμές ή άλλα κείμενα που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις δεν παρέχουν ρητή νομική βάση για την έγκριση κάποιας από τις ενισχύσεις που εμπίπτουν στο παρόν έντυπο, παρακαλείσθε να παραθέσετε πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση όσον αφορά το σκεπτικό βάσει του οποίου η ενίσχυση είναι δυνατό να θεωρηθεί συμβιβάσιμη με τη συνθήκη ΕΚ, με παραπομπή στην εφαρμοστέα διάταξη απαλλαγής της συνθήκης ΕΚ (άρθρο 86 παράγραφος 2, άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή  β), άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), β), γ) ή δ)), καθώς και σε άλλες, ειδικού χαρακτήρα, διατάξεις για τους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών και της αλιείας.


εκκρεμουσεσ διαταγεσ ανακτησησ

Εάν πρόκειται για ατομική ενίσχυση, μήπως κάποιος από τους πιθανούς δικαιούχους του μέτρου έχει λάβει κρατική ενίσχυση για την οποία εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης της Επιτροπής;

	Ναι 			Όχι

      Εάν ναι, παραθέσατε πλήρη στοιχεία:………………………………………………………….
      ……………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………...………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………….
      …………………………………………………………………………………………………….


λοιπεσ πληροφοριεσ

Παρακαλείσθε να παραθέσετε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θεωρείτε χρήσιμο για την εκτίμηση του εκάστοτε μέτρου ή μέτρων σε συνάρτηση με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.


συνημμενα

Παρακαλείσθε να απαριθμήσετε εδώ όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην κοινοποίηση και να διαθέσετε αντίγραφα σε χαρτί ή διαδικτυακούς συνδέσμους άμεσης πρόσβασης στα συναφή έγγραφα.


δηλωση

Δηλώνω υπευθύνως ότι, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι πληροφορίες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο καθώς και στα παραρτήματα και τα συνημμένα του είναι ακριβείς και πλήρεις.


Ημερομηνία και τόπος υπογραφής ……………………………

Υπογραφή : …………………………………………….

Ονοματεπώνυμο και θέση του υπογράφοντος………………………………………………….. 



μεροσ II. συνοπτικεσ πληροφοριεσ προσ δημοσιευση στην επισημη εφημεριδα


Αριθμός της ενίσχυσης:
(συμπληρώνεται από την Επιτροπή)

Κράτος μέλος:


Περιφέρεια:


Τίτλος και σκοπός των καθεστώτων ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει ατομική ενίσχυση (ενίσχυση χορηγούμενη βάσει καθεστώτος η οποία ωστόσο πρέπει να κοινοποιηθεί ατομικώς ή ενίσχυση η οποία δεν χορηγείται βάσει καθεστώτος):




Νομική βάση:


Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη ή συνολικό ποσό της χορηγούμενης ατομικής ενίσχυσης:
(Στο εθνικό νόμισμα)
Καθεστώς ενισχύσεων
Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη:

 … εκατ. ευρώ


Συνολικό ποσό:


 …εκατ. ευρώ

Ατομική ενίσχυση
Συνολικό ποσό εκάστου μέτρου:

 …εκατ. ευρώ
Διάρκεια:


Μέγιστη ένταση ενίσχυσης της ατομικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενισχύσεων: 



Κλάδοι της οικονομίας:
Σύνολο κλάδων:



·	ή Αφορά αποκλειστικά και μόνο συγκεκριμένους κλάδους κατά τα αναφερόμενα στις «Γενικές πληροφορίες» (Μέρος I, παρ. 4.2.)


Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής
Ονομασία:



 

μεροσ III. συμπληρωματικα δελτια πληροφοριων

Συμπληρώνεται καταλλήλως ανάλογα με το είδος της εκάστοτε ενίσχυσης:

1.	Ενίσχυση προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
2.	Ενίσχυση για επαγγελματική κατάρτιση
3.	Ενίσχυση για την απασχόληση
4.	Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα
5.	Ενίσχυση εμπίπτουσα στο πολυτομεακό πλαίσιο
6.	Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη
	α) εάν πρόκειται για καθεστώς
	β) εάν πρόκειται για ατομική ενίσχυση
7.		Ενίσχυση για τη διάσωση προβληματικής επιχείρησης
	α) εάν πρόκειται για καθεστώς
	β) εάν πρόκειται για ατομική ενίσχυση
8.		Ενίσχυση για την αναδιάρθρωση προβληματικής επιχείρησης
	α) εάν πρόκειται για καθεστώς
	β) εάν πρόκειται για ατομική ενίσχυση
9.		Ενίσχυση για ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές
10.		Ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος
11.	Ενίσχυση για επιχειρηματικά κεφάλαια
12.	Ενίσχυση στον τομέα της γεωργίας
α)	Ενίσχυση για τη γεωργία
i.	Ενίσχυση για επενδύσεις σε γεωργικές επιχειρήσεις
ii.	Ενίσχυση για επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
β)	Γεωργοπεριβαλλοντική ενίσχυση

γ)	Ενίσχυση για την αντιστάθμιση των αδυναμιών μειονεκτουσών περιοχών

δ)	Ενίσχυση για εγκατάσταση νέων γεωργών

ε)	Ενίσχυση για πρόωρη συνταξιοδότηση ή για την παύση γεωργικών δραστηριοτήτων

στ)	Ενίσχυση για το κλείσιμο δυναμικού παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίας

ζ)	Ενίσχυση για ομάδες παραγωγών

η)	Ενίσχυση για την αντιστάθμιση ζημιών που έχει υποστεί η γεωργική παραγωγή ή τα μέσα γεωργικής παραγωγής

θ)	Ενίσχυση για γεωργικό αναδασμό

ι)	Ενίσχυση για την παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας

κ)	Ενίσχυση για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της γεωργίας

λ)	Ενίσχυση στον κτηνοτροφικό τομέα

μ)	Ενίσχυση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις Νήσους του Αιγαίου

ν)	Ενίσχυση υπό μορφή βραχυπρόθεσμων δανείων με επιδότηση επιτοκίου

ξ)	Ενίσχυση για την προώθηση και διαφήμιση γεωργικών και ορισμένων μη γεωργικών προϊόντων

ο)	Ενίσχυση για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων

π)	Ενίσχυση για εξετάσεις ΜΕΒ, ζώα νεκρά στην εκμετάλλευση και σφαγειοαπορρίμματα

13.		Ενίσχυση στον τομέα των μεταφορών
α)	Ατομική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του τομέα των αεροπορικών μεταφορών

β)	Ενίσχυση για υποδομές μεταφορών

γ)	Ενίσχυση για τις θαλάσσιες μεταφορές

δ)	Ενίσχυση για συνδυασμένες μεταφορές

14.		Ενίσχυση στον τομέα της αλιείας

Μέρος III.1
Συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών για τις ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ 

Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών  πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση κάθε ατομικής ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ΕΕ  L 10, 13.1.2001, σ. 33., όπως έχει τροποποιηθεί 	ΕΕ L 63, 28.2.2004, σελ. 22.. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση κάθε ατομικής ενίσχυσης ή καθεστώτος ενίσχυσης που κοινοποιείται στην  Επιτροπή προς χάριν της ασφάλειας δικαίου.
1. ειδοσ ατομικησ ενισχυσησ ΄ή καθεστωτοσ

Η ατομική ενίσχυση ή το καθεστώς αφορά:
1.1.	 	 Επενδυτικές ενισχύσεις 
1.2.	 	 Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις 
1.3. 	Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)
	Ναι: 
-Εάν πρόκειται για κοινοποίηση ενίσχυσης για Ε&Α με αποδέκτη ΜΜΕ, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε:
- το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών 6α εφόσον πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων που αφορά την Ε&Α
- το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών 6β εφόσον πρόκειται για ατομική ενίσχυση που αφορά την Ε&Α
2.  ενισχυσεισ για τισ αρχικεσ επενδυσεισ

2.1. Η ενίσχυση καλύπτει επένδυση παγίου κεφαλαίου η οποία αφορά:
	τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων;
  την επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων;
 	την εκκίνηση νέας δραστηριότητας η οποία συνεπάγεται θεμελιώδη αλλαγή στο προϊόν ή στη μέθοδο παραγωγής μιας υφιστάμενης εγκατάστασης (διαμέσου του εξορθολογισμού, της διαφοροποίησης ή του εκσυγχρονισμού);
 	την αγορά εγκαταστάσεων που είχαν κλείσει ή θα είχαν κλείσει εάν δεν είχαν αγορασθεί;
Αποκλείονται οι επενδύσεις αντικατάστασης; 
				Ναι 			΄Οχι
2.2. Η ενίσχυση έχει υπολογιστεί ως ποσοστό: 
 	των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης 
       του μισθολογικού κόστους των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυση (ενίσχυση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας). 

2.3.	 α)   Επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού: .…….……………………………………….
Καθορίζεται η αξία της επένδυσης  ως ποσοστό με βάση τα εξής:
  γήπεδα; 	
  κτίρια;   
  εγκαταστάσεις/μηχανές (εξοπλισμός); 
Παραθέσατε σύντομη περιγραφή: ……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………... 
Εάν η επιχείρηση αναπτύσσει την κύρια οικονομική της δραστηριότητα στον τομέα των μεταφορών, έχουν εξαιρεθεί οι δαπάνες για τα μέσα και τον εξοπλισμό μεταφορών από τις επιλέξιμες δαπάνες (με εξαίρεση το τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό); 
                      	Ναι  			΄Οχι
Εάν όχι, προσδιορίσατε τα μέσα ή τον εξοπλισμό μεταφορών που είναι επιλέξιμα:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
        β)   τιμή αγοράς για την εξαγορά επιχείρησης που έχει κλείσει ή η οποία θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί
        γ)   επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού 
Ως επιλέξιμο κόστος των άυλων επενδύσεων θεωρούνται οι δαπάνες για την απόκτηση τεχνολογίας: 
 δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
 άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνογνωσίας που καλύπτεται από δίπλωμα 
	      ευρεσιτεχνίας 
 τεχνογνωσία (τεχνικές γνώσεις) που δεν καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
Παραθέσατε σύντομη περιγραφή 	Στην περιγραφή αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές προτίθενται να διασφαλίσουν τη συμβατότητα με το σημείο 4.6 των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ΕΕ C 74, 10.3.1998, σελ. 9, όπως τροποποιήθηκε από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων καθώς και τη μεταγενέστερη τροποποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ΕΕ C 258, 9.9.2000, σελ. 5.  ……………………………………………………………………………………
        δ)   μισθολογικό κόστος : ………………...………………………………………………….
Έχει εκφραστεί το ποσό της ενίσχυσης ως ποσοστό του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας επί δύο έτη; 
	Ναι			΄Οχι

2.4. Ένταση των ενισχύσεων 
2.4.1.	Επενδυτικά σχέδια υλοποιούμενα εκτός των ενισχυόμενων περιφερειών δυνάμει του άρθρου 87 παρ. 3γ  της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 87 παρ.3α της συνθήκης ΕΚ, τα οποία αφορούν: 
Μικρές επιχειρήσεις 			Μεσαίες επιχειρήσεις 	
Ποιες είναι οι εντάσεις των ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια διατυπωμένες σε ακαθάριστους όρους;
 	
Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις: 	
...............................…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
2.4.2.	Επενδυτικά σχέδια εντός των ενισχυόμενων περιφερειών δυνάμει του άρθρου 
     87 παρ. 3γ και του άρθρου 87 παρ. 3α : 
Μικρές επιχειρήσεις 			Μεσαίες επιχειρήσεις 	
Ποιες είναι οι εντάσεις των ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια διατυπωμένες σε ακαθάριστους όρους; 	
Παρακαλείσθε να τις προσδιορίσετε:	
...............................…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 
3. σωρευση ενισχυσεων

3.1.	 Ποια είναι τα ανώτατα όρια όσον αφορά τη σώρευση ενισχύσεων;	
Παρακαλείσθε να τα προσδιορίσετε: 	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ειδικοι οροι για τισ ενισχυσεισ με σκοπο τη δημιουργια θεσεων απασχολησησ

4.1.	 Προβλέπει η ενίσχυση εγγυήσεις βάσει των οποίων η ενίσχυση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης συνδέεται με την υλοποίηση σχεδίου αρχικής επένδυσης σε ενσώματα ή ασώματα στοιχεία ενεργητικού;
	Ναι			΄Οχι
4.2.	 Η ενίσχυση προβλέπει εγγυήσεις ότι οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται μέσα στην πρώτη τριετία μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης; 
	Ναι			΄Οχι
Στην περίπτωση που η απάντηση σε μία από τις δύο προαναφερόμενες ερωτήσεις είναι αρνητική, παρακαλείσθε να εξηγήσετε πώς προτίθενται οι αρχές να συμμορφωθούν με τις εν λόγω απαιτήσεις: 
 …………………………………………………………………………………………
4.3.	 Οι δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στη συγκεκριμένη μονάδα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων δώδεκα μηνών; 
	Ναι			Όχι
4.4.	 Η ενίσχυση προβλέπει εγγυήσεις ότι η απασχόληση, στο πλαίσιο της επιλεγείσας περιφέρειας, θα διατηρηθεί για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών; 
	Ναι			΄Οχι 
       Εάν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω εγγυήσεις; 	
……………………………………………...

4.5.	 Η ενίσχυση προβλέπει εγγυήσεις ότι οι θέσεις απασχόλησης που χάνονται κατά την περίοδο αναφοράς αφαιρούνται από τον φαινομενικό αριθμό των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την ίδια χρονική περίοδο; 
	Ναι			΄Οχι 
5. ειδικοι οροι για επενδυτικα σχεδια σε περιοχεσ που ενισχυονται με μεγαλυτερεσ περιφερειακές ενισχυσεισ

5.1.	 Η ενίσχυση προβλέπει ρήτρα που ορίζει ότι ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί σε ελάχιστη συμμετοχή, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ενίσχυση, τουλάχιστον ίση με το 25% της συνολικής επένδυσης; 
	Ναι 			΄Οχι 
5.2.	 Πώς εξασφαλίζεται ότι η ενίσχυση για την αρχική επένδυση (επένδυση τόσο σε ενσώματα όσο και σε ασώματα στοιχεία ενεργητικού) χορηγείται υπό τον όρο της διατήρησης της επένδυσης για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ενισχυσεισ για συμβουλευτικεσ και άλλες υπηρεσιεσ

6.1.	 Οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται σε : 
 	δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους και άλλους παρέχοντες υπηρεσίες; Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε εάν οι εν λόγω υπηρεσίες δε συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες, τακτικές νομικές υπηρεσίες ή διαφήμιση	...............................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
 	δαπάνες επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις; Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε εάν η ενίσχυση έχει σχέση με τις πρόσθετες δαπάνες για τη μίσθωση, το στήσιμο και τη λειτουργία του περιπτέρου:   
Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή σε εμπορική έκθεση; 
	Ναι			΄Οχι 
 	λοιπές δαπάνες (σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στον παρέχοντα υπηρεσίες ή συμβουλές). Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τους όρους υπό τους οποίους αυτές παρέχονται:…………
6.2.	 Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης διατυπωμένες σε ακαθάριστους όρους:    …………………....................................................................
Εάν έχει σημειωθεί υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης κατά 50% σε ακαθάριστους όρους, παρακαλείσθε να αναφέρετε αναλυτικά για ποιο λόγο κατέστη αναγκαία η 
εν λόγω ένταση ενίσχυσης : …………………………………………………………………..
6.3.	 Παρακαλείσθε να αναφέρετε το μέγιστο όριο σώρευσης της ενίσχυσης :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. αναγκαιοτητα τησ ενισχυσησ

7.1.	 Η ενίσχυση προβλέπει ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης πρέπει να υποβάλλονται προτού αρχίσουν οι εργασίες επί του εκάστοτε σχεδίου; 
	Ναι 			΄Οχι
7.2.	 Εάν όχι, έχει το εκάστοτε κράτος μέλος θεσπίσει διατάξεις νόμου οι οποίες να προβλέπουν έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας από το κράτος μέλος; 
	Ναι			΄Οχι

8. λοιπεσ πληροφοριεσ 

Παρακαλείσθε να αναφέρετε στο σημείο αυτό κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείτε συναφή με την αξιολόγηση του(-ων) μέτρου(-ων) που εξετάζεται(-ονται) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001. 
Μέρος III.2
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών για τις ενισχύσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για  τις κοινοποιήσεις των ατομικών ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001 	Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σελ. 20., όπως έχει τροποποιηθεί 	ΕΕ L 63, 28.2.2004, σελ. 20.. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση ατομικών ενισχύσεων ή καθεστώτος ενισχύσεων, που κοινοποιούνται στην Επιτροπή προς χάριν της ασφάλειας δικαίου. 

1. Πεδίο εφαρμογης τησ ατομικης ενισχυσης ή του καθεστωτος

1.1.	 Ισχύει το μέτρο για την παραγωγή ή/και την επεξεργασία ή/και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ;
	Ναι 			Όχι
1.2.	 Ισχύει το μέτρο για την παραγωγή, την επεξεργασία ή/και την εμπορία των προϊόντων αλιείας ή/και υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ; 
	Ναι 			Όχι
1.3.	 Η ενίσχυση προβλέπεται για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών; 
	Ναι 			Όχι
       Εάν ναι, παρακαλείσθε να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Μήπως ο εκπαιδευόμενος δεν αποτελεί ενεργό μέλος του πληρώματος αλλά θα είναι υπεράριθμος επί του πλοίου;
	Ναι 			Όχι
          Η εκπαίδευση προβλέπεται να γίνει σε πλοία που είναι εγγεγραμμένα σε κοινοτικά 
          νηολόγια;  
	Ναι 			Όχι
1.4. Ποια είναι η ένταση των ενισχύσεων σε ακαθάριστους όρους; Παρακαλείσθε να 
        προσδιορίσετε:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Είδος καθεστώτος ή μέτρου

Το καθεστώς ή το μεμονωμένο μέτρο αφορά:  
2.1.	 Ειδική εκπαίδευση: 		      
	        Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να περιγράψετε το μέτρο που αφορά ειδική εκπαίδευση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.	 Γενική εκπαίδευση:
 			        Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να περιγράψετε το μέτρο που αφορά γενική εκπαίδευση: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.	 Εκπαιδευτική ενίσχυση που χορηγείται σε εργαζομένους που βρίσκονται σε	
 μειονεκτική θέση:
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να περιγράψετε το μέτρο που αφορά μειονεκτούντες	
        εργαζομένους:
………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
2.4.	 Ένταση της ενίσχυσης
	Ενίσχυση για γενική εκπαίδευση 

	χορηγούμενη εκτός των ενισχυόμενων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) και το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ:
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις σε ακαθάριστους όρους για:
Ø	τις μεγάλες επιχειρήσεις: .……………….…………………………………………
Ø	τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις: ………………………………………………
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις σε περίπτωση που η εκπαίδευση χορηγείται σε μειονεκτούντες εργαζομένους:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	χορηγούμενη σε ενισχυόμενες περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ: 
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις σε ακαθάριστους όρους για:
Ø	τις μεγάλες επιχειρήσεις: .……………….………………………………………
Ø	τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις: ………………………………………………
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις σε περίπτωση που η εκπαίδευση χορηγείται σε μειονεκτούντες εργαζομένους:	
...................................………………………………………………………………
	Ενίσχυση για ειδική εκπαίδευση 

	χορηγούμενη εκτός των ενισχυόμενων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ:
		Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις σε ακαθάριστους όρους για:
Ø	τις μεγάλες επιχειρήσεις: .……………….………………………………………
Ø	τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις: ………………………………………………
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται σε μειονεκτούντες εργαζομένους:	
...................................………………………………………………………………
	χορηγούμενη σε ενισχυόμενες περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ: 
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις σε ακαθάριστους όρους για:
Ø	τις μεγάλες επιχειρήσεις: .……………….………………………………………
Ø	τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις: ………………………………………………
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις σε περίπτωση που η εκπαίδευση χορηγείται σε μειονεκτούντες εργαζομένους: 
...................................……………………………………………………………..


3. Επιλέξιμες δαπανες 

 Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται βάσει του καθεστώτος ή για το μεμονωμένο μέτρο;
	δαπάνες εκπαιδευτικού προσωπικού  
 	ταξιδιωτικές δαπάνες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων
 	άλλες τρέχουσες δαπάνες, όπως για υλικό εξοπλισμό και προμήθειες
 	απόσβεση των λειτουργικών μέσων και του εξοπλισμού, κατ’ αναλογία με την αποκλειστική χρήση τους για το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 	κόστος των υπηρεσιών καθοδήγησης και των συμβουλών που αφορούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 	εκπαιδευτικό προσωπικό
	έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα, έξοδα    μεταφοράς και δίδακτρα για τους συμμετέχοντες)
Εάν πρόκειται για μεμονωμένη ατομική ενίσχυση βάσει καθεστώτος, παρακαλείσθε να υποβάλετε δικαιολογητικά για κάθε μια από τις επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες πρέπει να είναι διαφανείς και αναλυτικά καταγεγραμμένες  ……………………………………………………………….......................................

4. Σώρευση

Μπορεί η προβλεπόμενη ενίσχυση στο καθεστώς ή στο πλαίσιο της ατομικής ενίσχυσης να σωρευτεί με άλλες ενισχύσεις;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, μπορούν οι εντάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού αριθ. 68/2001 να ξεπεραστούν από αυτή τη σώρευση;
	Ναι 			Όχι


5. Αλλες πληροφοριεσ

Παρακαλείσθε να αναφέρετε στο σημείο αυτό κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείτε χρήσιμη για την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001.
Μέρος III.3
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών για τις ενισχύσεις που αφορούν την απασχόληση

Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για  τις κοινοποιήσεις των ατομικών ενισχύσεων ή των καθεστώτος ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 	Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για την απασχόληση, ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3 και ΕΕ L 349 της 24.12.2002, σ. 126.. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση ατομικών ενισχύσεων ή καθεστώτος ενισχύσεων, που κοινοποιούνται στην Επιτροπή προς χάριν της ασφάλειας δικαίου. Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης για τις κοινοποιήσεις ενισχύσεων με σκοπό την τόνωση της απασχόλησης στον τομέα των μεταφορών (που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 6 του κανονισμού σχετικά με τις ΜΜΕ ή δυνάμει των κατευθυντήριων γραμμών περί περιφερειακών ενισχύσεων).
1. Πεδίο εφαρμογης τησ ατομικης ενισχυσης ή του καθεστωτος 

1.1.	Ισχύει το μέτρο για την παραγωγή ή/και την επεξεργασία ή/και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ;
	Ναι 			Όχι
1.2.	Ισχύει το μέτρο για την παραγωγή, την επεξεργασία ή/και την εμπορία των προϊόντων αλιείας ή/και υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ;
	Ναι 			Όχι


2. Δημιουργια θεσεων απασχόλησης

2.1.	Η ένταση των ενισχύσεων έχει υπολογιστεί με βάση το εργατικό κόστος δύο ετών σε σχέση με τις δημιουργηθείσες θέσεις απασχόλησης; 	……………….…………………………………………………….
	Ναι 			Όχι
2.2.	Μήπως οι θέσεις απασχόλησης για ΜΜΕ δημιουργούνται εκτός των ενισχυόμενων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ ή τομείς;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις εντάσεις τους σε ακαθάριστους όρους ………………………………………………………………………
Μήπως οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται σε ενισχυόμενες περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ ή τομείς;
	Ναι 			Όχι
2.2.1	Η ενίσχυση ορίζεται με όρους έντασης σε σύγκριση με το τυποποιημένο κόστος αναφοράς;
	Ναι 			Όχι
Υπόκειται η ενίσχυση σε φορολογία;       
	Ναι 			Όχι
Ποιες είναι οι εντάσεις διατυπωμένες σε καθαρούς όρους;
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Αυξάνεται το ανώτατο όριο λόγω του ότι το καθεστώς ή η ενίσχυση εφαρμόζεται επίσης στις ΜΜΕ;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις προβλεπόμενες αυξήσεις σε ακαθάριστους όρους ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2	Ο δικαιούχος υποχρεούται να προβεί σε ελάχιστη συμμετοχή, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ενίσχυση, τουλάχιστον ίση με το 25% των επιλέξιμων δαπανών; 
	Ναι 			Όχι
2.2.3	Η ενίσχυση προβλέπει ότι η απασχόληση πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον για τρία έτη στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων;
	Ναι 			Όχι

Η ενίσχυση προβλέπει ότι η απασχόληση, στις περιφέρειες ή τους τομείς που είναι επιλέξιμα για περιφερειακή ενίσχυση, πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον για δύο έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, πώς εξασφαλίζεται ότι η ενίσχυση που συνδέεται ή που δεν συνδέεται με την αρχική επένδυση χορηγείται υπό την όρο της διατήρησης της απασχόλησης για ελάχιστη περίοδο δύο ή τριών ετών;
2.2.4	Οι δημιουργηθείσες θέσεις απασχόλησης αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, τόσο στη συγκεκριμένη μονάδα όσο και στη δικαιούχο επιχείρηση, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών;
	Ναι 			Όχι
2.2.5	Οι νεοαπασχολούμενοι  δεν έχουν εργαστεί ποτέ ή έχουν χάσει ή είναι στα πρόθυρα του να χάσουν την προηγούμενη θέση εργασίας τους; 
	Ναι 			Όχι
2.2.6	Το καθεστώς προβλέπει ότι κάθε αίτηση ενίσχυσης πρέπει να υποβάλλεται πριν από τη δημιουργία των εκάστοτε θέσεων απασχόλησης; 
	Ναι 			Όχι
Εάν όχι, έχει το οικείο κράτος μέλος εκδώσει νομικές διατάξεις που προβλέπουν νομικό δικαίωμα για ενίσχυση με αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής εξουσίας από το κράτος μέλος;
	Ναι 			Όχι
2.2.7	Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης συνδέονται με την υλοποίηση επένδυσης σε ενσώματα ή ασώματα στοιχεία ενεργητικού και οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης για ελάχιστη περίοδο τριών ετών όσον αφορά τις ΜΜΕ, μήπως η ενίσχυση προβλέπει ότι η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου;
	Ναι 			Όχι
2.3	Σε περίπτωση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα της παραγωγής, της επεξεργασίας και της εμπορίας των προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚ σε περιοχές που θεωρούνται μειονεκτικές κατά την έννοια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1257/1999	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών, ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σελ. 80., η ενίσχυση πρόκειται να χορηγηθεί σύμφωνα με τα υψηλότερα ανώτατα όρια για τις περιφερειακές ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 ή, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα υψηλότερα ανώτατα όρια για τις ενισχύσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999; Παρακαλείσθε να αναφέρετε την ένταση της χορηγούμενης ενίσχυσης.

3. Πρόσληψη εργαζομενων που βρισκονται σε μειονεκτικη θέση και εργαζομένων με ειδικές αναγκες

3.1.	Η ένταση των ενισχύσεων έχει υπολογιστεί με βάση το εργατικό κόστος ενός έτους σε σχέση με τις δημιουργηθείσες θέσεις απασχόλησης;
	Ναι 			Όχι
Οι ακαθάριστες εντάσεις όλων των ενισχύσεων που αφορούν την απασχόληση των εργαζομένων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και των εργαζομένων με ειδικές ανάγκες υπερβαίνουν, αντίστοιχα, το 50% ή το 60% του εργατικού κόστους; 
	Ναι 			Όχι
3.2.	Η πρόσληψη αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην οικεία μονάδα;
	Ναι 			Όχι
Εάν όχι, η θέση ή θέσεις έμειναν κενές μετά από εθελούσια αναχώρηση, συνταξιοδότηση για λόγους ηλικίας, εθελοντική μείωση του χρόνου εργασίας ή νόμιμη απόλυση για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω περιορισμού των θέσεων εργασίας;
	Ναι 			Όχι
3.3.	Η ενίσχυση περιορίζεται σε εργαζομένους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο στ);  
	Ναι 			Όχι

3.4.	Η ενίσχυση περιορίζεται σε εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ζ);  
	Ναι 			Όχι
Εάν η ενίσχυση δεν περιορίζεται σε εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και σε εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχεία στ) και ζ), παρακαλείσθε να εξηγήσετε λεπτομερώς γιατί κρίνετε ότι οι στοχευόμενες κατηγορίες εργαζομένων πρέπει να θεωρηθούν ως μειονεκτικές;……………………

4. Πρόσθετο κοστος απασχολησης των εργαζόμενων με ειδικες αναγκες

4.1.	Η ενίσχυση αφορά την πρόσληψη μεμονωμένων εργαζομένων με ειδικές ανάγκες και επικουρικά κόστη;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να αποδείξετε ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 6, 
            στοιχείο 2.
4.2.	Η ενίσχυση αφορά προστατευόμενη απασχόληση; 
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να αποδείξετε ότι η ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις δαπάνες για την κατασκευή, εγκατάσταση ή επέκταση της οικείας μονάδας καθώς και τις διοικητικές δαπάνες και δαπάνες μεταφοράς που προκύπτουν από την απασχόληση εργαζομένων με ειδικές ανάγκες:……………………...


5. Σώρευση

5.1.	Τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που καθορίζονται στα άρθρα 4, 5 και 6 ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η υποστήριξη του σχεδίου χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από κρατικούς πόρους ή εν μέρει από την Κοινότητα;
	Ναι 			Όχι
5.2.	Μπορεί η κοινοποιηθείσα ενίσχυση για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης να σωρευτεί με άλλες κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ή με κάποια άλλη κοινοτική χρηματοδότηση για το ίδιο εργατικό κόστος;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, μπορεί η σώρευση να οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3 (εξαιρουμένων των ενισχύσεων για τους εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και τους εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες);
	Ναι 			Όχι
5.3.	Μπορεί η κοινοποιηθείσα ενίσχυση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης βάσει του άρθρου 4 του ρηθέντος κανονισμού να σωρευτεί με άλλες κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με το κόστος κάθε επένδυσης με την οποία σχετίζονται οι δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης και η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί κατά τη δημιουργία των θέσεων απασχόλησης ή που ολοκληρώθηκε εντός των τριών ετών που προηγήθηκαν της δημιουργίας των θέσεων απασχόλησης; 
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, μπορεί η σώρευση αυτή να οδηγήσει σε ένταση ενίσχυσης που να υπερβαίνει τα αντίστοιχα ανώτατα όρια των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και στον χάρτη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για κάθε κράτος μέλος ή τα ανώτατα όρια του κανονισμού απαλλαγής (ΕΚ) αριθ. 70/2001; 
	Ναι 			Όχι
5.4.	Μπορούν οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με ειδικές ανάγκες βάσει των άρθρων 5 και 6 να σωρευτούν με ενισχύσεις ή/και κοινοτική χρηματοδότηση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης βάσει του άρθρου 4 σε σχέση με το ίδιο εργατικό κόστος; 
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, εξασφαλίζεται ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης που να υπερβαίνει το 100% του εργατικού κόστους κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία απασχολείται ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι; 
5.5.	Μπορούν οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με ειδικές ανάγκες βάσει των άρθρων 5 και 6 του κανονισμού να σωρευτούν με άλλη κρατική ενίσχυση ή/και με άλλη κοινοτική χρηματοδότηση για άλλους λόγους εκτός από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού σχετικά με το ίδιο εργατικό κόστος; 
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να εξηγήσετε τους “άλλους λόγους”: ……………..
Εάν ναι, εξασφαλίζεται ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης που να υπερβαίνει το 100% του εργατικού κόστους κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία απασχολείται ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι;
	Ναι 			Όχι
6. Αλλεσ πληροφοριες

Παρακαλείσθε να αναφέρετε στο σημείο αυτό κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείτε χρήσιμη για την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002.

Μέρος ΙΙΙ.4
Συμπληρωματικά δελτία πληροφοριών για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση κάθε καθεστώτος ενίσχυσης ή κάθε μεμονωμένης ενίσχυσης που καλύπτεται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα	Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ΕΕ  C 74,   10.03.1998, σελ.9, όπως τροποποιήθηκαν από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ C 28,  9.10.1999, σελ.2, και από τις επακόλουθες τροποποιήσεις των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ΕΕ  C 258, 9.09.2000, σελ.5..
Εντούτοις, το παρόν παράρτημα δεν μπορεί να χρησιμεύσει για τον ιδιαίτερο σκοπό της κοινοποίησης των νέων χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων. Βεβαίως, οι μεμονωμένες ενισχύσεις ή τα καθεστώτα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών απαλλαγής, τόσο του κανονισμού για τις ΜΜΕ όσο και του κανονισμού για την απασχόληση 	Κανονισμός (EΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις., ΕΕ L 10, 13.01.2001, σ.33, και κανονισμός (EΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση, ΕΕ  L 337, 13.12.2002, σ.3 και ΕΕ  L 349, 24.12.2002, σ.126., απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Επ’ αυτού του θέματος, τα κράτη μέλη καλούνται να αποσαφηνίσουν το πεδίο εφαρμογής της κοινοποίησής τους· στην ιδιαίτερη περίπτωση που η κοινοποίησή τους καλύπτει τη χορήγηση ενίσχυσης τόσο σε μεγάλες εταιρείες όσο και σε ΜΜΕ, δύνανται να ζητήσουν έγκριση αποκλειστικά όσον αφορά την πρώτη κατηγορία.
Όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές, η ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα αποτελεί ειδική μορφή ενίσχυσης, δεδομένου ότι προορίζεται αποκλειστικά για ορισμένες περιφέρειες.  Στόχος των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιοχών μέσω της υποστήριξης των επενδύσεων και της δημιουργίας απασχόλησης στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.
Δυνάμει των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, χορηγείται παρέκκλιση από τη γενική αρχή του μη συμβιβάσιμου των ενισχύσεων η οποία προβλέπεται στη συνθήκη, αποκλειστικά  εφόσον δύναται να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ των συνεπακόλουθων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων αυτών των ενισχύσεων.

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΄Η ΤΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το καθεστώς ή η μεμονωμένη ενίσχυση αφορά 
	 Αρχική επένδυση

 Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό του ύψους της επένδυσης
 Η ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό του εργατικού κόστους των απασχολούμενων προσώπων
	 Ενίσχυση λειτουργίας
	 Και τα δύο


	Η ενίσχυση χορηγείται:

 αυτόματα, εφόσον πληρούνται οι όροι του καθεστώτος
 βάσει απόφασης των αρχών και κατά τη διακριτική τους ευχέρεια.
Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται κατά περίπτωση, παρακαλείστε να περιγράψετε εν συντομία των κριτήρια που εφαρμόζονται και να επισυνάψετε αντίγραφο των διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζονται για τη χορήγηση της ενίσχυσης:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	Τηρεί η ενίσχυση τα περιφερειακά ανώτατα όρια του χάρτη ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα τα οποία ήταν εφαρμοστέα κατά τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης - συμπεριλαμβανομένων των ανωτάτων ορίων που προκύπτουν από τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του πολυτομεακού πλαισίου για το 2002 	Επιστολή της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη της 8.03.2002 σχετικά με κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ σύμφωνα με το πολυτομεακό πλαίσιο SG(2002) D/228828, και επιστολή της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη της 8.03.2002 σχετικά με κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ  όσον αφορά τον κώδικα για τις ενισχύσεις στη βιομηχανία συνθετικών ινών και το κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις  στην αυτοκινητοβιομηχανία SG (2002) D/228829.;

	Ναι 			Όχι
Περιλαμβάνει το καθεστώς αναφορά στους εφαρμοστέους χάρτες ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα;
	Ναι 			Όχι
Αν ναι, παρακαλούμε να διευκρινίσετε:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αρχικη επενδυτική ενίσχυση 	Αυτό θα πρέπει να νοείται κατά την έννοια του σημείου 4.1 των κατευθυντηρίων γραμμών για τις εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ΕΕ C 74, 10.3.1998, σ.9, σύμφωνα με τις οποίες "οι ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα έχουν ως στόχο είτε την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων (αρχικές επενδύσεις) είτε τη δημιουργία απασχόλησης, η οποία είναι συνάρτηση της επένδυσης. Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή δεν ευνοεί ούτε τον συντελεστή κεφάλαιο ούτε τον συντελεστή εργασία". 

	Καλύπτει το καθεστώς τις επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο ή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σχετικά με:
 σύσταση νέας μονάδας;
 επέκταση υφιστάμενης μονάδας;
 έναρξη νέας δραστηριότητας (λόγω εξορθολογισμού, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισμού) που συνεπάγεται ριζική αλλαγή της παραγωγής ή της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας;
 αγορά μονάδας που είχε κλείσει ή που επρόκειτο να κλείσει εάν δεν εξαγοραζόταν;
	Περιλαμβάνει η ενίσχυση ρήτρα που ορίζει ότι ο αποδέκτης έχει πραγματοποιήσει ελάχιστη συνεισφορά για το 25% τουλάχιστον της συνολικής επένδυσης και ότι η συνεισφορά αυτή είναι απαλλαγμένη οποιασδήποτε ενίσχυσης;

	Ναι 			Όχι
	Προβλέπει η ενίσχυση ότι κάθε αίτηση για ενίσχυση πρέπει να υποβάλλεται προτού αρχίσουν να διεξάγονται οι εργασίες των σχεδίων;

	Ναι 			Όχι
Σε περίπτωση που δεν συντρέχει κάποιο από τα προηγούμενα σημεία, παρακαλείστε να εξηγήσετε για ποιον λόγο, και με ποιον τρόπο οι αρχές προτίθενται να συμμορφωθούν με αυτούς τους αναγκαίους όρους:
……………………………………………………………………………….………
	Ορίζει το μέτρο την ενίσχυση από την άποψη της έντασης σε σύγκριση με το σύνηθες κόστος αναφοράς;

	Ναι 			Όχι
Η ενίσχυση υπόκειται σε φορολογία;
	Ναι 			Όχι
Ποιες είναι οι εντάσεις, εκπεφρασμένες σε ακαθάριστες τιμές;
……………………………………………………………………………...
Ποιες είναι οι παράμετροι που επιτρέπουν τον υπολογισμό των εντάσεων των ενισχύσεων;
 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση:
Ισχύουσες ρυθμίσεις απόσβεσης; Διευκρινίσατε: 
………………………………………………………………………………
Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών της επιχείρησης:
………………………………………………………………………………
 Χαμηλότοκα δάνεια και επιδοτήσεις επιτοκίου:
ανώτατο ποσό της επιδότησης:
………………………………………………………………………………
μέγιστη χρονική διάρκεια του δανείου:
………………………………………………………………………………
μέγιστη αναλογία 	Ποσό του δανείου ως ποσοστό ή αναλογία της επιλέξιμης επένδυσης.:
………………………………………………………………………………
μέγιστη χρονική διάρκεια της περιόδου χάριτος:
………………………………………………………………………………
Σε περίπτωση χαμηλότοκων δανείων, να διευκρινιστεί ποιο είναι το ελάχιστο επιτόκιο:
………………………………………………………………………………
Σε περίπτωση κρατικού δανείου:
–	Καλύπτεται από τα συνήθη μέσα εξασφάλισης;
………………………………………………………………………………
–	Ποιο είναι το αναμενόμενο επιτόκιο υπερημερίας;
………………………………………………………………………………
–	Αυξάνεται το ποσοστό αναφοράς σε καταστάσεις ιδιαίτερου κινδύνου;
………………………………………………………………………………
 Καθεστώτα εγγυήσεων :
Παρακαλείστε να αναφέρετε τις μορφές δανείων για τα οποία είναι δυνατόν να χορηγηθούν εγγυήσεις και να διευκρινίσετε τις προμήθειες (βλ. προηγούμενο σημείο):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Ποιο είναι το αναμενόμενο επιτόκιο υπερημερίας;
………………………………………………………………………………
Παρακαλείστε να υποβάλετε στοιχεία που να επιτρέπουν τον υπολογισμό της έντασης ενίσχυσης των παρεχομένων εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, της αναλογίας και του ποσού:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
	Αποκλείονται από το μέτρο οι επενδύσεις αντικατάστασης; 	Οι επενδύσεις αντικατάστασης περιλαμβάνονται στην κατηγορία των λειτουργικών ενισχύσεων και, ως εκ τούτου,  αποκλείονται από την αρχική επένδυση. 

	Ναι 			Όχι
Αν όχι, οι αρχές οφείλουν να συμπληρώσουν το μέρος το σχετικό με τις ενισχύσεις λειτουργίας.
	Αποκλείονται από το καθεστώς οι ενισχύσεις προς προβληματικές επιχειρήσείς 	Όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ C 288, 9.10.1999, σ. 2.

	 ή/και για την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων;
	Ναι 			Όχι
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, πρόκειται να κοινοποιηθεί μεμονωμένα η επενδυτική ενίσχυση που χορηγείται σε μεγάλη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναδιάρθρωσης;
	Ναι 			Όχι
	Οι επιλέξιμες δαπάνες δυνάμει του μέτρου αφορούν:

 Υλικές επενδύσεις:
Το ύψος της επένδυσης καθορίζεται ως ποσοστό επί τη βάσει 	Στον τομέα των μεταφορών οι δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού μεταφορών δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο ομοιόμορφο σύνολο δαπανών. Οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιμες για αρχική επένδυση. :
 των οικοπέδων
 των κτιρίων 
 των εγκαταστάσεων/των μηχανημάτων (εξοπλισμός);
Παρακαλούμε να παραθέσετε σύντομη περιγραφή:  	Η περιγραφή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές προτίθενται να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τα σημεία 4.4 και 4.5 των κατευθυντηρίων γραμμών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ΕΕ C 74,10.3.1998, σ.9.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Στην περίπτωση της αγοράς μιας μονάδας του τύπου για τον οποίον προορίζεται η επενδυτική ενίσχυση, υπάρχουν εγγυήσεις ότι η εν λόγω μονάδα δεν ανήκει σε προβληματική επιχείρηση;
	Ναι 			Όχι
Υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι κάθε ενίσχυση που έχει χορηγηθεί κατά το παρελθόν για την αγορά στοιχείων ενεργητικού ελήφθη υπόψη/αφαιρέθηκε πριν από την αγορά κατά τα οριζόμενα στο σημείο 4.5 των κατευθυντήριων γραμμών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα;
	Ναι 			Όχι
Υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι οι συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν υπό συνθήκες αγοράς; 
	Ναι 			Όχι
Αν μία από τις τρεις προηγούμενες ερωτήσεις απαντήθηκε αρνητικά, παρακαλείστε να εξηγήσετε με ποιον τρόπο οι αρχές προτίθενται να συμμορφωθούν με τους αναγκαίους όρους: 	
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
 Άυλες επενδύσεις 
Η αξία της επένδυσης καθορίζεται επί τη βάσει των δαπανών για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς:
 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 αδειών εκμετάλλευσης ή τεχνικών γνώσεων που καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 τεχνικών γνώσεων που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Παρακαλούμε να παραθέσετε σύντομη περιγραφή: 	Η περιγραφή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές προτίθενται να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το σημείο 4.6 των κατευθυντηρίων γραμμών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ΕΕ C 74, 10.3.1998, σ. 9.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Περιλαμβάνει το μέτρο ρήτρα που ορίζει ότι απαγορεύεται οι δαπάνες των επιλέξιμων άυλων επενδύσεων να υπερβούν το 25% της ενιαίας βάσης στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων;
	Ναι 			Όχι
Αν όχι, παρακαλείστε να εξηγήσετε για ποιον λόγο και με ποιον τρόπο οι αρχές προτίθενται να συμμορφωθούν με αυτή την απαίτηση:	
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων, εγγυάται το καθεστώς, όσον αφορά τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού, ότι:
	 αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη μονάδα που λαμβάνει την ενίσχυση;
	 πρέπει να θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού;
	 αγοράζονται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά;

Αν ένας από τους παραπάνω όρους δεν εκφράζεται σαφώς στο καθεστώς, παρακαλείστε να εξηγήσετε τους λόγους, καθώς επίσης τον τρόπο με τον οποίον οι αρχές προτίθενται να εξασφαλίσουν ότι τα επιλέξιμα άυλα στοιχεία ενεργητικού θα εξακολουθήσουν να συνδέονται με την αποδέκτρια περιφέρεια και ότι δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταφοράς προς όφελος άλλων περιφερειών:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Ποιες εγγυήσεις υπάρχουν ότι η χορήγηση ενίσχυσης για αρχικές επενδύσεις (τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα στοιχεία) τελεί υπό τον όρο της διατήρησης της επένδυσης επί πενταετία τουλάχιστον;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
	Σε περίπτωση που η ενίσχυση σε αρχικές επενδύσεις συνδέεται με τη χορήγηση ενίσχυσης για απασχόληση, μπορούν οι αρχές να παράσχουν εγγυήσεις για την τήρηση των διατάξεων περί σώρευσης;

………………………………………………………………………………
	Ενίσχυση για δημιουργία απασχόλησης που συνδέεται με αρχική επένδυση

Προβλέπονται στο μέτρο εγγυήσεις ότι η ενίσχυση για δημιουργία απασχόλησης συνδέεται με την υλοποίηση σχεδίου αρχικής επένδυσης;
	Ναι 			Όχι
Προβλέπονται στο μέτρο εγγυήσεις ότι οι θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης;
	Ναι 			Όχι
Αν μία από τις προηγούμενες ερωτήσεις έχει απαντηθεί αρνητικά, παρακαλείστε να εξηγήσετε με ποιον τρόπο οι αρχές προτίθενται να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσεις:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Σε περίπτωση που η επένδυση δεν έχει σχέση με τη δημιουργία νέας μονάδας, παρακαλείστε να εξηγήσετε ποια είναι η περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Προβλέπει το μέτρο εγγυήσεις ότι η δημιουργία απασχόλησης σημαίνει καθαρά αύξηση του αριθμού των θέσεων απασχόλησης σε συγκεκριμένη μονάδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο κατά τη διάρκεια δεδομένης χρονικής περιόδου;
	Ναι 			Όχι
Προβλέπονται στο μέτρο εγγυήσεις ότι οι θέσεις απασχόλησης που έχουν απολεσθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς αφαιρούνται από τον φαινομενικό αριθμό των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου; 	Ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης αντιστοιχεί στον αριθμό των ετήσιων μονάδων απασχόλησης (ΕΜΑ), δηλαδή στον αριθμό των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενώ οι μερικά και εποχιακά απασχολούμενοι αποτελούν κλάσμα των ΕΜΑ. 
	Ναι 			Όχι
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης σε ένα από τα προαναφερόμενα σημεία, παρακαλείστε να εξηγήσετε με ποιον τρόπο οι αρχές προτίθενται να συμμορφωθούν με αυτές τις απαιτήσεις:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Η ενίσχυση υπολογίζεται επί τη βάσει:
		 ποσοστού του εργατικού κόστους για κάθε δημιουργούμενη θέση 	απασχόλησης; 
		 κατ’ αποκοπήν ποσού για κάθε δημιουργούμενη θέση απασχόλησης; 
		 άλλης μεθόδου (π.χ. προοδευτικός συντελεστής για κάθε δημιουργούμενη θέση απασχόλησης). Να διευκρινιστεί:
………………………………………………………………………………
Παρακαλείστε να εξηγήσετε ποιες παράμετροι εφαρμόζονται για να  υπολογιστεί η ένταση της ενίσχυσης:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Προβλέπονται στο μέτρο εγγυήσεις ότι η δημιουργούμενη απασχόληση θα διατηρηθεί επί πενταετία τουλάχιστον;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Ενίσχυση λειτουργίας

	Ποια είναι η άμεση σχέση μεταξύ της χορήγησης ενίσχυσης λειτουργίας και της συμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
	Ποια είναι τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα τα οποία επιδιώκει να αντισταθμίσει η ενίσχυση λειτουργίας;

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
	Ποιες είναι οι εγγυήσεις ότι η φύση και το ύψος της ενίσχυσης αναλογούν στο μειονέκτημα το οποίο επιδιώκει να μετριάσει;

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
	Ποιες ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί για να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση μειώνεται προοδευτικά και περιορίζεται χρονικά;

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. "Ειδικά ζητήματα σχετικά με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές ή τις περιοχές με μικρή δημογραφική πυκνότητα".

………………………………………………………………………………
4.1.Σε περίπτωση που η ενίσχυση δεν μειώνεται προοδευτικά ούτε περιορίζεται χρονικά, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
4.1.1.Χορηγείται αυτή η ενίσχυση προς όφελος ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας ή περιφέρειας με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού;
	Ναι 			Όχι
4.1.2. Αποσκοπεί αυτή η ενίσχυση στη μερική αντιστάθμιση πρόσθετου μεταφορικού κόστους;
	Ναι 			Όχι
Παρακαλείστε να αποδείξετε την ύπαρξη αυτού του πρόσθετου κόστους και να εξηγήσετε τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ποσού στο οποίο ανέρχονται 	Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές προτίθενται να εξασφαλίσουν ότι η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά για το επιπλέον κόστος μεταφοράς αγαθών εντός των εθνικών συνόρων, υπολογίζεται βάσει του οικονομικότερου μέσου μεταφοράς και της συντομοτέρας οδού μεταξύ του τόπου παραγωγής ή επεξεργασίας και των τόπων εμπορίας, και ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί για τη μεταφορά προϊόντων των επιχειρήσεων για την εγκατάσταση των οποίων δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Να αναφερθεί ποιο θα είναι το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης (επί τη βάσει του λόγου "ενίσχυση ανά χιλιόμετρο", ή του λόγου "ενίσχυση ανά χιλιόμετρο και ενίσχυση ανά μονάδα βάρους") και το ποσοστό του επιπλέον κόστους που καλύπτουν οι ενισχύσεις:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4.1.3.Αποσκοπεί αυτή η ενίσχυση να αντισταθμίσει τα επιπρόσθετα κόστη που ανακύπτουν κατά την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας λόγω των παραγόντων που επισημαίνονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ;
	Ναι 			Όχι
Παρακαλείστε να προσδιορίσετε το ποσό του επιπρόσθετου κόστους και τη μέθοδο υπολογισμού:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Με ποιον τρόπο μπορούν οι αρχές να καθορίσουν τη σχέση μεταξύ του επιπρόσθετου κόστους και των παραγόντων που επισημαίνονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5.Πεδίο εφαρμογής του μετρου

5.1.Εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μέτρο στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων του παραρτήματος Ι της συνθήκης;
	Ναι 			Όχι
Στην περίπτωση επενδυτικών ενισχύσεων, μπορούν οι αρχές να επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια;
–	Η οικονομική βιωσιμότητα των δικαιούχων είναι εγγυημένη:
	Ναι 			Όχι
–	Πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων:
	Ναι 			Όχι
–	Υπάρχουν διέξοδοι στην αγορά σύμφωνα με την αντίστοιχη ΚΟΑ (όπως προβλέπεται στο σημείο 4.2.5 των κατευθυντήριων γραμμών για τη γεωργία) 	ΕΕ C 232/24 της 12.8.2000, σε συνδυασμό με C 28/7 της 1.2.2000.:
	Ναι 			Όχι

Παρακαλείστε να διαθέσετε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται αυτά τα κριτήρια.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Ποια είναι η φύση των επιλέξιμων δαπανών;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………
Μπορούν οι αρχές να διαθέσουν στοιχεία σχετικά με το κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις για τα ανώτατα όρια έντασης των ενισχύσεων; 	Ανώτατο όριο έντασης της ενίσχυσης : 40% (50% για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5.2.Εφαρμόζεται στον τομέα μεταποίησης ή/και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων του παραρτήματος Ι της συνθήκης ΕΚ;
	Ναι 			Όχι
Αν πρόκειται για επενδυτικές ενισχύσεις, μπορούν οι αρχές να επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια; 
–	Η οικονομική βιωσιμότητα των δικαιούχων είναι εγγυημένη:
	Ναι 			Όχι
–	Πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων:
	Ναι 			Όχι
–	Υπάρχουν διέξοδοι στην αγορά σύμφωνα με την αντίστοιχη ΚΟΑ (όπως προβλέπεται στο σημείο 4.2.5 των κατευθυντήριων γραμμών για τη γεωργία) 	Βλ. την υποσημείωση αριθ. 13.:
	Ναι 			Όχι

Μπορούν οι αρχές να διαθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται αυτά τα κριτήρια;

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Περιλαμβάνει το μέτρο ρήτρα βάσει της οποίας θα υποβάλλεται ετήσια έκθεση με πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι το καθεστώς λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 4.2.5 των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα; 
	Ναι 			Όχι
Περιλαμβάνει το μέτρο ρήτρα βάσει της οποίας κάθε ενίσχυση για επενδύσεις σ’ αυτόν τον τομέα σε περίπτωση που οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τα 25 εκατ. ευρώ, ή που το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ, πρέπει να κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης;
	Ναι 			Όχι
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης σε μία από τις ως άνω δύο ερωτήσεις, παρακαλείστε να εξηγήσετε με ποιον τρόπο οι αρχές προτίθενται να συμμορφωθούν με τους αναγκαίους όρους:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Εφαρμόζεται το μέτρο στην παραγωγή, μεταποίηση ή/και εμπορία αλιευτικών προϊόντων ή/και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας του παραρτήματος I της συνθήκης ΕΚ;
	Ναι 			Όχι
Μπορούν οι αρχές να διαθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται αυτά τα κριτήρια;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5.3.Εφαρμόζεται το συγκεκριμένο μέτρο στον τομέα των μεταφορών;
	Ναι 			Όχι
Αν ναι, περιλαμβάνει το καθεστώς διάταξη σύμφωνα με την οποία ο εξοπλισμός μεταφορών (κινητά στοιχεία ενεργητικού) δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες   Εξαιρείται το τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, ΕΕ L 10·  13.01.2001, σ.33.;
	Ναι 			Όχι

6.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΛΑΙΣΊΩΝ 

6.1.	Συνάδει το συγκεκριμένο μέτρο με τις ειδικές διατάξεις όπως είναι η απαγόρευση της χορήγησης ενίσχυσης στη βιομηχανία χάλυβα 	Κατά την έννοια του παραρτήματος B της ανακοίνωσης της Επιτροπής: "Πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια", ΕΕ C 70, 19.3.2002, σ. 8. ή/και στον τομέα των συνθετικών ινών 	Κατά την έννοια του παραρτήματος Δ του Γ της ανακοίνωσης της Επιτροπής "Πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια", ΕΕ  C 70, 19.03.2002, σ.8.;
	Ναι 			Όχι
6.2.	Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2003: Προβλέπει το συγκεκριμένο καθεστώς συμμόρφωση με την υποχρέωση μεμονωμένης κοινοποίησης η οποία προβλέπεται στο σημείο 24 του πολυτομεακού πλαισίου για το 2002 	Σύμφωνα μ’ αυτή τη διάταξη, «τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν κάθε περίπτωση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων εάν η προτεινόμενη ενίσχυση υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη ενίσχυση που μπορεί να χορηγηθεί σε μια επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ βάσει της κλίμακας και των κανόνων της παραγράφου 21», ΕΕ C 70, 19.03.2002, σ.8.;
	Ναι 			Όχι
6.3.	Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004: Περιλαμβάνει το συγκεκριμένο καθεστώς διάταξη που ορίζει ότι κάθε ενίσχυση για μεγάλα επενδυτικά σχέδια θα κοινοποιείται μεμονωμένα;
	Ναι 			Όχι
Σε περίπτωση που μία από τις προηγούμενες ερωτήσεις έχει απαντηθεί αρνητικά, παρακαλείστε να εξηγήσετε με ποιον τρόπο οι αρχές προτίθενται να συμμορφωθούν με τους αναγκαίους όρους:
………………………………………………………………………………
7.Λοιπεσ Πληροφοριεσ 

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε άλλη πληροφορία που κρίνετε ότι είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση του (των) εν λόγω μέτρου (-ων) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
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Τμήμα ΙΙΙ.5
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών για τις ενισχύσεις που εμπίπτουν στο πολυτομεακό πλαίσιο	Για ενισχύσεις που χορηγούνται εκτός του πλαισίου εγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων, το κράτος μέλος οφείλει να διαβιβάζει πληροφοριακά στοιχεία με τα οποία θα περιγράφει λεπτομερώς τις επωφελείς συνέπειες που θα έχει η ενίσχυση στην ενισχυόμενη περιοχή. 

Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση οποιασδήποτε ενίσχυσης καλύπτεται από το πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις για μεγάλα επενδυτικά σχέδια.	Ανακοίνωση της Επιτροπής: "Πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια", ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8.
Συμπληρωματικές πληροφοριες για τους δικαιούχους

1.1.	Διάρθρωση της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που επενδύουν στο σχέδιο:
1.1.1.	Ταυτότητα του αποδέκτη της ενίσχυσης
1.1.2.	Εάν η νομική ταυτότητα του αποδέκτη της ενίσχυσης διαφέρει από εκείνη της επιχείρησης (ή των επιχειρήσεων) που χρηματοδοτεί(-ούν) το σχέδιο ή λαμβάνει(-ουν) την ενίσχυση, να περιγραφούν οι διαφορές αυτές:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1.1.3.	Να αναφερθεί ο όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει ο αποδέκτης της ενίσχυσης και να περιγραφεί η δομή του ομίλου και η διάρθρωση της ιδιοκτησίας κάθε μητρικής επιχείρησης.
:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1.2.	Να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που επενδύουν στο σχέδιο, σε σχέση με τα τρία τελευταία οικονομικά έτη:
1.2.1.	Παγκόσμιος κύκλος εργασιών, κύκλος εργασιών ΕΟΧ, κύκλος εργασιών στο υπόψη κράτος μέλος:
………………………………………………………………………………
1.2.2.	Κέρδη μετά τη φορολογία και ταμειακή ροή (σε ενοποιημένη βάση):
………………………………………………………………………………
1.2.3.	Απασχόληση σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επίπεδο ΕΟΧ και στο υπόψη κράτος μέλος:
………………………………………………………………………………
1.2.4.	Ανάλυση των πωλήσεων στο υπόψη κράτος μέλος, στον υπόλοιπο ΕΟΧ και εκτός ΕΟΧ:
………………………………………………………………………………
1.2.5.	Ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις και ετήσια έκθεση για τις τρεις τελευταίες χρήσεις:
………………………………………………………………………………
1.3.	Εάν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενη βιομηχανική εγκατάσταση, να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με τα τρία τελευταία οικονομικά έτη της οντότητας αυτής:
1.3.1.	Συνολικός κύκλος εργασιών:
………………………………………………………………………………
1.3.2.	Κέρδη μετά τη φορολογία και ταμειακές ροές:
………………………………………………………………………………
1.3.3.	Απασχόληση: 
………………………………………………………………………………
1.3.4.	Ανάλυση της αγοράς ως προς τις πωλήσεις στο υπόψη κράτος μέλος, στον υπόλοιπο ΕΟΧ και εκτός ΕΟΧ:
………………………………………………………………………………

 Ενίσχυσεις

Για κάθε ενίσχυση, παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
	Ποσό σε ευρώ 

Ονομαστική αξία του ποσού της συνδρομής καθώς και το ακαθάριστο και καθαρό ισοδύναμο επιχορήγησης στο οποίο η συνδρομή αυτή αντιστοιχεί:
………………………………………………………………………………
Το μέτρο ενίσχυσης υπάγεται στο φόρο εταιρειών (ή άλλη άμεση φορολογία); Εάν υπάγεται μόνον μερικά, σε ποια έκταση φορολογείται;
………………………………………………………………………………
Αναφέρατε το πλήρες χρονοδιάγραμμα καταβολής της προτεινόμενης ενίσχυσης. Όσον αφορά το πακέτο της προτεινόμενης υποστήριξης από το δημόσιο, να αναφερθούν τα ακόλουθα:
………………………………………………………………………………
2.2.	Χαρακτηριστικά:
2.2.1.	Υπάρχουν μέτρα ενίσχυσης του γενικότερου πακέτου, τα οποία δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί; 
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείστε να διευκρινίσετε:
………………………………………………………………………………
2.2.2.	Να αναφερθούν ποια από τα προαναφερθέντα μέτρα δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση και για ποιους λόγους:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2.3.	Χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΕ, μέσα ΕΚΑΧ, Κοινωνικό Ταμείο, Περιφερειακό Ταμείο, κλπ.)
2.3.1.	 Ορισμένα από τα προαναφερόμενα μέτρα συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικά κεφάλαια; Παρακαλείστε να εξηγήσετε: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2.3.2. Χρειάζεται να ζητηθεί πρόσθετη υποστήριξη για το ίδιο σχέδιο από άλλο ευρωπαϊκό ή διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, μέχρι ποιου ποσού;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Ενισχυόμενο σχέδιο

3.1.	Διάρκεια του σχεδίου: (να διευκρινιστεί η σχεδιασθείσα ημερομηνία έναρξης της νέας παραγωγής και το έτος κατά το οποίο θα επιτευχθεί η πλήρης παραγωγή):
………………………………………………………………………………
3.2.	Περιγραφή του σχεδίου
3.2.1.	Διευκρινίσατε τον τύπο του σχεδίου και εάν πρόκειται για νέα εγκατάσταση ή για επέκταση δυναμικού παραγωγής ή άλλο:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.2.2.	Συνοπτική γενική περιγραφή του σχεδίου:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.3.	Ανάλυση του κόστους του σχεδίου:
3.3.1.	Συνολικό ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών που θα επενδυθούν και θα αποσβεσθούν κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.3.2.	Ανάλυση των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.4.	Χρηματοδότηση του συνολικού κόστους του σχεδίου:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Χαρακτηριστικά προϊόντος και αγοράς

4.1.	Χαρακτηριστικά του προϊόντος (προϊόντων) τα οποία αφορά το σχέδιο:
Να αναφερθούν το προϊόν (ή τα προϊόντα) που θα παράγονται στην ενισχυόμενη εγκατάσταση μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και ο αντίστοιχος υποτομέας ή υποτομείς στους οποίους ανήκει το προϊόν (να αναφερθεί ο κωδικός PRODCOM ή CPA για σχέδια στους τομείς των υπηρεσιών):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Ποιο προϊόν (ή προϊόντα) θα αντικαταστήσει; Σε περίπτωση που τα αντικαθιστώμενα προϊόντα δεν παράγονται στο ίδιο σημείο, να αναφερθεί ο τόπος παραγωγής τους:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Ποιο(α) άλλο(α) προϊόν(τα) μπορεί(ούν) να παραχθεί(ούν) στις νέες εγκαταστάσεις, χωρίς ή με ελάχιστο πρόσθετο κόστος;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4.2.	Θέματα παραγωγικής ικανότητας:
4.2.1.	Ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου του επενδυτικού σχεδίου στη συνολική βιώσιμη παραγωγική ικανότητα του αποδέκτη της ενίσχυσης στον ΕΟΧ (ακόμη και σε επίπεδο ομίλου) για καθένα από τα υπόψη προϊόντα (σε μονάδες/έτος, το έτος που προηγήθηκε του έτους εκκίνησης και κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4.2.2.	Εκτίμηση της συνολικής παραγωγικής ικανότητας όλων των παραγωγών του ΕΟΧ για κάθε ένα σχετικό προϊόν:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4.3.	Δεδομένα της αγοράς:
4.3.1.	Στοιχεία για καθεμία από τις τελευταίες έξι χρήσεις όσον αφορά την φαινομένη κατανάλωση των σχετικών προϊόντων. Να συμπεριληφθούν επίσης, εφόσον είναι διαθέσιμες, στατιστικές από άλλες πηγές, προκειμένου να τεκμηριωθεί η απάντηση:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

4.3.2.	Προβλέψεις για καθένα από τα επόμενα τρία οικονομικά έτη όσον αφορά την εξέλιξη της ζήτησης στην επηρεαζόμενη αγορά (ή αγορές). Να συμπεριληφθούν επίσης, εφόσον είναι διαθέσιμες, στατιστικές από άλλες πηγές, προκειμένου να τεκμηριωθεί η απάντηση.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4.3.3.	Η σχετική αγορά βρίσκεται σε παρακμή και για ποιους λόγους;
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4.3.4.	Εκτίμηση του μεριδίου αγοράς (σε αξία) του αποδέκτη της ενίσχυσης ή του ομίλου στον οποίο ανήκει ο αποδέκτης της ενίσχυσης για το έτος που προηγείται του έτους εκκίνησης και κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Αλλες πληροφοριεσ

Παρακαλείστε να αναφέρετε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρείτε ότι συνδέονται με την αξιολόγηση του σχετικού μέτρου ή μέτρων βάσει του πολυτομεακού πλαισίου.
Mέρος III.6.α 
 Συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών για τις ενισχύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη: Καθεστώτα ενισχύσεων

Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων που καλύπτονται από το κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη 	Κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ΕΕ αριθ. C 45, 17.02.1996, σ. 5 και ακόλουθες τροποποιήσεις στο κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ΕΕ αριθ. C 48, 13.2.1998 σ. 2, και Ανακοίνωση της Επιτροπής για την παράταση της ισχύος του κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ΕΕ αριθ. C 111, 8.5.2002, σ. 3..
Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται για τα καθεστώτα βάσει των οποίων χορηγούνται ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία για τις ΜΜΕ 	Κανονισμός 70/2001, όπως τροποποιήθηκε, ΕΕ L 63, 28.2.2004, σελ. 22., καθώς επίσης για τις ενισχύσεις που προορίζονται για τον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 


Περιγραφή των σταδίων έρευνας και ανάπτυξης που λαμβάνουν την ενίσχυση 
	Μελέτες σκοπιμότητας : 

	Ναι			Όχι
Εάν ναι, δηλώστε σε ποιο στάδιο της έρευνας αναφέρεται η μελέτη:  
 βασική έρευνα 
 βιομηχανική έρευνα 
 προανταγωνιστική ανάπτυξη 
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:  .………………………………………………………………..
	Βασική έρευνα : 

	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:  .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Βιομηχανική έρευνα : 

	Ναι			Όχι 
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:   .………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	Προανταγωνιστική έρευνα : 

	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:  .……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Κατάθεση και διατήρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπέρ των ΜΜΕ: 

	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:  
 βασική έρευνα 
 βιομηχανική έρευνα 
 προανταγωνιστική έρευνα 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

2.1.	Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα έρευνας; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, αναφέρατε κατ’ εκτίμηση τον αριθμό τους:
……………………..………………………………………
Εάν ναι, διευκρινίστε εάν άλλες επιχειρήσεις λαμβάνουν ενισχύσεις 
	Ναι			Όχι
Διευκρινίστε εάν πρόκειται για δημόσια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή έρευνας ; 
	Ναι			Όχι
2.2.	Άλλο(α): (διευκρινίστε): ................................................................
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Παρακαλείσθε να χορηγήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες Βλ. παράγραφο 5.8 του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη,  ΕΕ αριθ.  C 45,  της 17.2.1996, σ. 5. ώστε να επιτρέψετε στην Επιτροπή να επαληθεύσει εάν οι εισφορές των δημοσίων ιδρυμάτων έρευνας υπέρ ενός σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης συνιστούν ενίσχυση:
3.1.	Προβλέπουν τα σχέδια ότι τα δημόσια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα έρευνας ή ανώτατης εκπαίδευσης πραγματοποιούν έρευνες για λογαριασμό επιχειρήσεων ή σε συνεργασία μ’ αυτές; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε εάν:
- τα δημόσια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα έρευνας ή ανώτατης εκπαίδευσης λαμβάνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους σε  τρέχουσες τιμές της αγοράς; 
	Ναι			Όχι
ή 
- οι επιχειρήσεις επωμίζονται το σύνολο των δαπανών του σχεδίου; 
	Ναι 			Όχι 
ή 
- όταν τα αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να διαδοθούν ευρέως, το σύνολο των ενδεχομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καταβάλλεται στα δημόσια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα ; 
	Ναι			Όχι
ή 
- τα δημόσια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα λαμβάνουν από τους βιομηχανικούς εταίρους-κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από το πρόγραμμα έρευνας - αμοιβή που αντιστοιχεί στην τιμή της αγοράς για τα εν λόγω δικαιώματα, καθώς και για τα αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά που μπορούν να διαδοθούν ευρέως στους τρίτους ενδιαφερόμενους; 
	Ναι			Όχι
3.2.	Τα σχέδια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με περισσότερες επιχειρήσεις; 
	Ναι 			Όχι
Ποιοί είναι οι όροι αυτής της συνεργασίας; 
……………………………………………………………………………
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

4.1.	Προβλέπουν  τα σχέδια ότι οι δημόσιες αρχές παραγγέλλουν στις επιχειρήσεις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, προβλέπεται προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού; 
	Ναι			Όχι 
4.2.	Προβλέπουν  τα σχέδια ότι οι δημόσιες αρχές αγοράζουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, προβλέπεται προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού;
	Ναι			Όχι
ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

	Ενισχύσεις συνδεδεμένες με μια σύμβαση έρευνας και ανάπτυξης που έχει συναφθεί μεταξύ βιομηχανικών επιχειρήσεων (διευκρινίστε):................... ……………………………………………………….. 
 	Επιστρεπτέα προκαταβολή σε περίπτωση επιτυχίας του σχεδίου (δηλώστε το ποσό και τους όρους επιστροφής, ιδίως, διευκρινίστε τα κριτήρια για τη μέτρηση της έννοιας της "επιτυχίας"):..…………………………………………………..………….
	Άλλα (διευκρινίστε):……………………………………………………………..
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

  	Δαπάνες για το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τη δραστηριότητα της έρευνας…………………………………………………………………………
  	Δαπάνες διαρκούς υλικού που χρησιμοποιείται σταθερά και αποκλειστικά για την έρευνα (εξοπλισμός και όργανα):………………………………………..
  	Γήπεδα και κτίρια που χρησιμοποιούνται συνεχώς και αποκλειστικά (εκτός από την περίπτωση εμπορικής εκχώρησης): ………….……………………………….
 	Δαπάνες για υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης και άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δραστηριότητα έρευνας συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, των τεχνικών γνώσεων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κ.λπ., που αποκτήθηκαν έναντι αμοιβής από εξωτερικές πηγές………………..…..
  	Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που καλύπτονται άμεσα από τη δραστηριότητα έρευνας 
Ενδεχομένως διευκρινίστε την κατανομή των δαπανών έρευνας μεταξύ των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που αποτελούν αντικείμενο ενίσχυσης και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που δεν επιδοτούνται:………………………..
Διευκρινίστε την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας, πανεπιστημίων:………………………………………………………………………… 
	Άλλα λειτουργικά έξοδα (κόστος υλικών, προμηθειών και παρόμοιων προϊόντων το οποίο ανακύπτει απευθείας εξαιτίας της ερευνητικής δραστηριότητας)

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

7.1.	Ύψος ακαθάριστης έντασης ενίσχυσης :
Στάδιο ορισμού ή μελέτες σκοπιμότητας : ………………………………………………………………………………
Βασική έρευνα : …..…………………………………………….
Βιομηχανική έρευνα :…….……………………………….………………
Προανταγωνιστική ανάπτυξη : ……………………….………………….
7.2.	Σε περίπτωση ενίσχυσης στην κατάθεση ή/και διατήρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπέρ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διευκρινίστε ποιες είναι οι δραστηριότητες έρευνας από τις οποίες απορρέουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας;……………………………………………………..
Δηλώστε το(τα) ποσοστό(ά) της προβλεπόμενης έντασης :………………….
7.3.	Μία ίδια δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης καλύπτει περισσότερα στάδια έρευνας; 
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, ποιά; ……………………………………………………………..
Διευκρινίστε την εφαρμοζόμενη ένταση ενίσχυσης:................ …………………………….………………………………………………..
7.4.	Πιθανές εφαρμοζόμενα επιμίσθια (bonus):
7.4.1.	Σε περίπτωση που μία ενίσχυση χορηγείται στις ΜΜΕ, παρακαλείσθε να δηλώσετε το προβλεπόμενο πιθανό επιμίσθιο:	
……………………………………………………………………….
7.4.2.	Οι δραστηριότητες έρευνας εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων ενός σχεδίου ή ενός ειδικού προγράμματος που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια ενός κοινοτικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε εφαρμογή;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δηλώστε το προβλεπόμενο επιμίσθιο:  ……………………………………………………………………….
Δηλώστε επίσης την ακριβή επωνυμία του σχεδίου ή του ειδικού προγράμματος  που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος - πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε εφαρμογή, χρησιμοποιώντας όπου δυνατόν "το στοιχείο αναφοράς της πρόσκλησης" ("call identifier", βλ. τον δικτυακό τόπο CORDIS, www.cordis.lu) 

Το σχέδιο που είναι εγγεγραμμένο στα πλαίσια του στόχου ενός σχεδίου ή ενός ειδικού προγράμματος που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος - πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, αναφέρεται σε μία διασυνοριακή συνεργασία στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί έρευνας ή μεταξύ τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων εταίρων δύο κρατών μελών και το σύνολο να ακολουθείται από μία ευρεία διάδοση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δηλώστε το προβλεπόμενο επιμίσθιο: ………………………………………………………………………
7.4.3.	Διευκρινίστε εάν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που απολαύουν της ενίσχυσης βρίσκονται σε μία επιλέξιμη περιοχή του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης
	Ναι 			Όχι
Δηλώστε το προβλεπόμενο επιμίσθιο: ………………………………………………………………..
7.4.4.	Εάν οι δραστηριότητες έρευνας δεν εντάσσονται στα πλαίσια των στόχων ενός σχεδίου ή ενός ειδικού προγράμματος που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε εφαρμογή, διευκρινίστε εάν πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους :
-	το σχέδιο προβλέπει ουσιαστική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων εταίρων από δύο κράτη μέλη, ιδίως στα πλαίσια του συντονισμού των εθνικών πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης
	Ναι 			Όχι
-	το σχέδιο προβλέπει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών έρευνας, ιδίως στα πλαίσια του συντονισμού των εθνικών πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης
	Ναι 			Όχι
-	το σχέδιο συνοδεύεται από ευρεία διάδοση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων, τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή κάθε άλλο κατάλληλο μέσο, σε συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται για τη διάδοση των αποτελεσμάτων κοινοτικών δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης;
	Ναι 			Όχι
		
Σε περίπτωση όπου τουλάχιστον ένας από τους προαναφερθέντες όρους πληρούται, παρακαλείσθε να δηλώσετε το πιθανό προβλεπόμενο επιμίσθιο: ………………………
7.5.	Σε περίπτωση συσσώρευσης των επιμισθίων και των ποσοστών έντασης των ενισχύσεων, διευκρινίστε για κάθε στάδιο της έρευνας την ανώτατη εφαρμοζόμενη ένταση:………………………….	

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ 
8.1.	Παρακαλείσθε να χορηγήσετε τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να εκτιμήσουμε την ικανότητα της ενίσχυσης να λειτουργήσει ως κίνητρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις:	
 …………………………………………………………..
8.2.	Μήπως το καθεστώς ορίζει ότι η ετήσια έκθεση εφαρμογής πρέπει, οσάκις πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις, να περιέχει περιγραφή της ικανότητας κάθε επιμέρους περίπτωσης εφαρμογής του καθεστώτος να λειτουργήσει ως κίνητρο;
	Ναι 			Όχι
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 

9.1.	Τα σχέδια (καθεστώς/πρόγραμμα) παρουσιάζουν πολυεθνικές πλευρές (π.χ. σχέδια Esprit, Eurêka);
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε ποιές: …………………………………………………
9.2.	Τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης προβλέπουν τη συνεργασία με εταίρους άλλων χωρών;
Εάν ναι, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε:
α)	με ποιο(α) άλλο(α) κράτος(η) μέλος(η);……………………………..….
β)	με ποιες άλλες τρίτες χώρες; …………………………….……....
γ)	με ποιες άλλες επιχειρήσεις άλλων χωρών; ……………………
9.3.	Κατανομή του συνολικού κόστους μεταξύ των διαφόρων εταίρων: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
	
10.1.	Σε ποιον θα ανήκουν τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας και ανάπτυξης; …………………………………………………………………
10.2.	Η χορήγηση αδειών επί των αποτελεσμάτων υπόκειται σε ορισμένους όρους; ………………………………………………………………………………
10.3.	Προβλέπονται διατάξεις όσον αφορά τη γενική δημοσίευση/διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της ανάπτυξης;
	Ναι 			Όχι
10.4.	Ποια μέτρα προβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται η χρήση/η περαιτέρω ανάπτυξη των αποτελεσμάτων; 	
……………………………………………………………..
10.5.	Προβλέπεται ότι τα αποτελέσματα των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το κράτος θα τεθούν στη διάθεση, χωρίς διακρίσεις, των κοινοτικών επιχειρήσεων;
	Ναι 			Όχι


ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

11.1.	Διευκρινίστε τα μέτρα πληροφοριών/ελέγχου που προβλέπονται για να διασφαλιστεί η συμβατότητα των επιδοτούμενων σχεδίων με τους στόχους των σχετικών νομικών συστημάτων: …………………………………………………………………………
11.2.	Διευκρινίστε τις διατάξεις που προβλέπονται για την πληροφόρηση της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος: ……………………………………………………………………….……
11.3.	Άλλες χρήσιμες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του αριθμού των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν:… 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟN ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

12.1.	Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οι ακόλουθες τέσσερις προϋποθέσεις πληρούνται σε όλες τις περιπτώσεις :
	η ενίσχυση είναι γενικού ενδιαφέροντος για τον υπόψη συγκεκριμένο τομέα (ή επιμέρους τομέα), χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε άλλους τομείς (ή επιμέρους τομείς) ·
	οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται σε κατάλληλες εφημερίδες, σε επιστημονικά περιοδικά με κυκλοφορία τουλάχιστον σε εθνική κλίμακα ή στο Διαδίκτυο και να μην περιορίζονται στα μέλη οποιασδήποτε συγκεκριμένης οργάνωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιοσδήποτε εμπορευόμενος που ενδιαφέρεται ενδεχομένως για την εν λόγω δραστηριότητα, να δύναται εύκολα να λάβει γνώση σχετικά με ό,τι πραγματοποιείται ή έχει πραγματοποιηθεί και ότι τα αποτελέσματα τίθενται ή θα τεθούν στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, κατόπιν αιτήσεως. Οι πληροφορίες αυτές δεν δημοσιεύονται αργότερα από εκείνες που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στα μέλη οποιασδήποτε συγκεκριμένης οργάνωσης ·
	τα αποτελέσματα των εργασιών διατίθενται για εκμετάλλευση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιούχου της ενίσχυσης, σε ισότιμη βάση, τόσο από άποψη κόστους όσο και χρόνου ·
	η ενίσχυση πληροί τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ "Εσωτερικές ενισχύσεις : η βάση για την εξαίρεση από τις υποχρεώσεις επιβολής μειώσεων" της συμφωνίας η οποία συνήφθη στον γεωργικό τομέα κατά τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης33 Συμφωνίας η οποία συνήφθη στον γεωργικό τομέα κατά τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, ΕΕ L 336, 23.12.1994, σ. 31.
	Ναι 			Όχι
Εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται σωρευτικά, εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες (ζητήματα 1 - 11)
12.2.	Ποια είναι η προβλεπόμενη ένταση της ενίσχυσης;
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλείσθε να χορηγήσετε κάθε άλλη πληροφορία που κρίνετε αναγκαία για την αξιολόγηση του(των) εν λόγω μέτρου(ων) για το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη.
Mέρος III.6.β 
 Συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών για τις ενισχύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη: ατομικές ενισχύσεις

Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση όλων των μεμονωμένων κρατικών ενισχύσεων που καλύπτονται από το κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη 	Κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ΕΕ αριθ. C 45, 17.02.1996, σ. 5 και ακόλουθες τροποποιήσεις στο κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ΕΕ αριθ. C 48, 13.2.1998 σ. 2, και Ανακοίνωση της Επιτροπής για την παράταση της ισχύος του κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ΕΕ αριθ. C 111, 8.5.2002, σ. 3.. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιείται για τις μεμονωμένες ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στον κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία για τις ΜΜΕ 	Κανονισμός 70/2001, όπως τροποποιήθηκε, ΕΕ L 63, 28.2.2004, σελ. 20., καθώς επίσης για τις ενισχύσεις που προορίζονται για τον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 


Περιγραφή των σταδίων έρευνας και ανάπτυξης που λαμβάνουν την ενίσχυση 
	Μελέτες σκοπιμότητας : 

	Ναι			Όχι
Εάν ναι, δηλώστε σε ποιο στάδιο της έρευνας αναφέρεται η μελέτη:  
 βασική έρευνα 
 βιομηχανική έρευνα 
 προανταγωνιστική ανάπτυξη 
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:  .………………………………………………………………..
	Βασική έρευνα : 

	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:  .………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Βιομηχανική έρευνα : 

	Ναι			Όχι 
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:   .………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	Προανταγωνιστική έρευνα : 

	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:  .……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Κατάθεση και διατήρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπέρ των ΜΜΕ: 

	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δώστε παραδείγματα σημαντικών σχεδίων:  
 βασική έρευνα 
 βιομηχανική έρευνα 
 προανταγωνιστική έρευνα 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

2.1.	Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα έρευνας; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, αναφέρατε κατ’ εκτίμηση τον αριθμό τους:
……………………..………………………………………
Εάν ναι, διευκρινίστε εάν άλλες επιχειρήσεις λαμβάνουν ενισχύσεις 
	Ναι			Όχι
Διευκρινίστε εάν πρόκειται για δημόσια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή έρευνας ; 
	Ναι			Όχι
2.2.	Άλλο(α): (διευκρινίστε)
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

Παρακαλείσθε να χορηγήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες Βλ. παράγραφο 5.8 του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη,  ΕΕ αριθ.  C 45,  της 17.02.1996, σ. 5. ώστε να επιτρέψετε στην Επιτροπή να επαληθεύσει εάν οι εισφορές των δημοσίων ιδρυμάτων έρευνας υπέρ ενός σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης συνιστούν ενίσχυση:
3.1.	Προβλέπουν τα σχέδια ότι τα δημόσια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα έρευνας ή ανώτατης εκπαίδευσης πραγματοποιούν έρευνες για λογαριασμό επιχειρήσεων ή σε συνεργασία μ’ αυτές; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε εάν:
- τα δημόσια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα έρευνας ή ανώτατης εκπαίδευσης λαμβάνουν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους σε  τρέχουσες τιμές της αγοράς; 
	Ναι			Όχι
ή 
- οι επιχειρήσεις επωμίζονται το σύνολο των δαπανών του σχεδίου; 
	Ναι 			Όχι 

ή 
- όταν τα αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να διαδοθούν ευρέως, το σύνολο των ενδεχομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καταβάλλεται στα δημόσια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα ; 
	Ναι			Όχι
ή 
- τα δημόσια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματα λαμβάνουν από τους βιομηχανικούς εταίρους-κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από το πρόγραμμα έρευνας - αμοιβή που αντιστοιχεί στην τιμή της αγοράς για τα εν λόγω δικαιώματα, καθώς και για τα αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά που μπορούν να διαδοθούν ευρέως στους τρίτους ενδιαφερόμενους; 
	Ναι			Όχι
3.2.	Τα σχέδια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με περισσότερες επιχειρήσεις; 
	Ναι 			Όχι
Ποιοί είναι οι όροι αυτής της συνεργασίας; 
……………………………………………………………………………
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

4.1.	Προβλέπουν  τα σχέδια ότι οι δημόσιες αρχές παραγγέλλουν στις επιχειρήσεις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, προβλέπεται προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού; 
	Ναι			Όχι 
4.2.	Προβλέπουν  τα σχέδια ότι οι δημόσιες αρχές αγοράζουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, προβλέπεται προκήρυξη δημοσίου διαγωνισμού;
	Ναι			Όχι
ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

	Ενισχύσεις συνδεδεμένες με μια σύμβαση έρευνας και ανάπτυξης που έχει συναφθεί μεταξύ βιομηχανικών επιχειρήσεων (διευκρινίστε):................... ……………………………………………………….. 
 	Επιστρεπτέα προκαταβολή σε περίπτωση επιτυχίας του σχεδίου (δηλώστε το ποσό και τους όρους επιστροφής, ιδίως, διευκρινίστε τα κριτήρια για τη μέτρηση της έννοιας της "επιτυχίας"):..…………………………………………………..………….
	Άλλα (διευκρινίστε):	
……………………………………………………………………………………………
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

  	Δαπάνες για το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τη δραστηριότητα της έρευνας:	
…………………………………………………………………………
  	Δαπάνες διαρκούς υλικού που χρησιμοποιείται σταθερά και αποκλειστικά για την έρευνα (εξοπλισμός και όργανα):………………………………………..
  	Γήπεδα και κτίρια που χρησιμοποιούνται συνεχώς και αποκλειστικά (εκτός από την περίπτωση εμπορικής εκχώρησης):	
…………………………………. ………….……………………………….
 	Δαπάνες για υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης και άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δραστηριότητα έρευνας συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, των τεχνικών γνώσεων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κ.λπ., που αποκτήθηκαν έναντι αμοιβής από εξωτερικές πηγές………………..…..
  	Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που καλύπτονται άμεσα από τη δραστηριότητα έρευνας 
Ενδεχομένως διευκρινίστε την κατανομή των δαπανών έρευνας μεταξύ των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που αποτελούν αντικείμενο ενίσχυσης και των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που δεν επιδοτούνται:………………………..
Διευκρινίστε την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας, πανεπιστημίων:	
…………………………………………………………………………
ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

7.1.      Ύψος ακαθάριστης έντασης ενίσχυσης :
Στάδιο ορισμού ή μελέτες σκοπιμότητας: ………………………………………………………………………………
Βασική έρευνα : …..…………………………………………….
Βιομηχανική έρευνα :…….……………………………….………………
Προανταγωνιστική ανάπτυξη : ……………………….………………….
7.2.	Σε περίπτωση ενίσχυσης στην κατάθεση ή/και διατήρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπέρ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διευκρινίστε ποιες είναι οι δραστηριότητες έρευνας από τις οποίες απορρέουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας;……………………………………………………..
Δηλώστε το(τα) ποσοστό(ά) της προβλεπόμενης έντασης :………………….
7.3.	Μία ίδια δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης καλύπτει περισσότερα στάδια έρευνας; 
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, ποιά; ……………………………………………………………..
Διευκρινίστε την εφαρμοζόμενη ένταση ενίσχυσης:................ …………………………….………………………………………………..
7.4.	Πιθανά εφαρμοζόμενα επιμίσθια:
7.4.1.	Σε περίπτωση που μία ενίσχυση χορηγείται στις ΜΜΕ,     παρακαλείσθε να δηλώσετε το προβλεπόμενο πιθανό επιμίσθιο:   ……………………………………………………………………….
7.4.2.	Οι δραστηριότητες έρευνας εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων ενός σχεδίου ή ενός ειδικού προγράμματος που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια ενός κοινοτικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε εφαρμογή;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δηλώστε το προβλεπόμενο επιμίσθιο:  ……………………………………………………………………….
Δηλώστε επίσης την ακριβή επωνυμία του σχεδίου ή του ειδικού προγράμματος  που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος - πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε εφαρμογή, χρησιμοποιώντας όπου δυνατόν "το στοιχείο αναφοράς της πρόσκλησης" ("call identifier", βλ. τον δικτυακό τόπο CORDIS, www.cordis.lu) 

Το σχέδιο που είναι εγγεγραμμένο στα πλαίσια του στόχου ενός σχεδίου ή ενός ειδικού προγράμματος που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος - πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, αναφέρεται σε μία διασυνοριακή συνεργασία στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί έρευνας ή μεταξύ τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων εταίρων δύο κρατών μελών και το σύνολο να ακολουθείται από μία ευρεία διάδοση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δηλώστε το προβλεπόμενο επιμίσθιο: ………………………………………………………………………
7.4.3.	Διευκρινίστε εάν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που απολαύουν της ενίσχυσης βρίσκονται σε μία επιλέξιμη περιοχή του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης
	87 3 (α)
	87 3 (γ) 
Δηλώστε το προβλεπόμενο επιμίσθιο: ………………………………………………………………..
7.4.4.	Εάν οι δραστηριότητες έρευνας δεν εντάσσονται στα πλαίσια των στόχων ενός σχεδίου ή ενός ειδικού προγράμματος που έχει εκπονηθεί στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε εφαρμογή, διευκρινίστε εάν πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους :
-	το σχέδιο προβλέπει ουσιαστική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων εταίρων από δύο κράτη μέλη, ιδίως στα πλαίσια του συντονισμού των εθνικών πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης
	Ναι 			Όχι
-	το σχέδιο προβλέπει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών έρευνας, ιδίως στα πλαίσια του συντονισμού των εθνικών πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης
	Ναι 			Όχι
-	το σχέδιο συνοδεύεται από ευρεία διάδοση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων, τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή κάθε άλλο κατάλληλο μέσο, σε συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προβλέπονται για τη διάδοση των αποτελεσμάτων κοινοτικών δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης;
	Ναι 			Όχι
		
Σε περίπτωση όπου τουλάχιστον ένας από τους προαναφερθέντες όρους πληρούται, παρακαλείσθε να δηλώσετε το πιθανό προβλεπόμενο επιμίσθιο: ………………………
Σε περίπτωση συσσώρευσης των αυξήσεων και των ποσοστών έντασης των ενισχύσεων, διευκρινίστε για κάθε στάδιο της έρευνας την ανώτατη εφαρμοζόμενη ένταση:	………………………………..……………………….	

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ 

8.1.	Ποιά είναι η ποσοτική εξέλιξη των δαπανών που προορίζονται για την έρευνα και την ανάπτυξη;	
…………………………………………………………..
8.2.	Η ενίσχυση χορηγείται για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που διεξάγονται επιπλέον των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του/των δικαιούχου(ων); 
	Ναι 			Όχι 
8.3.	Υπάρχει δημιουργία δραστηριοτήτων επιστημονικού και/ή τεχνολογικού χαρακτήρα που συνδέεται με τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης; 
	Ναι			Όχι 
8.4.	Ποιά είναι η εξέλιξη του αριθμού των ατόμων που ασχολούνται με τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης; 
8.5.	Υπάρχει δημιουργία θέσεων εργασίας που να συνδέεται με τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, αναφέρατε τον κατ’ εκτίμηση αριθμό :…………………….
8.6.	Υπάρχει διατήρηση θέσεων εργασίας που συνδέεται με τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης; 
	Ναι			Όχι
8.7.	Ποιός είναι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης;
8.8.	Υπάρχουν συμπληρωματικές δαπάνες που να συνδέονται με μία διασυνοριακή συνεργασία; 
	Ναι 			Όχι 
8.9.	Ποιά μέτρα προβλέπονται για τη μερική ή πλήρη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας; 	 ………………………………………………………
8.10.	Προβλέπονται μέτρα που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ; 
	Ναι			Όχι
Εάν ναι, ποιά: …………………………………………....
8.11.	Άλλα μέτρα που συμβάλλουν στην ικανότητα της ενίσχυσης να λειτουργήσει ως κίνητρο, όπως για παράδειγμα ο εμπορικός και ο τεχνολογικός κίνδυνος : ……………………………………………………………………….
8.12.	Στην περίπτωση ενός σχεδίου που προέρχεται από μεγάλες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες πλησίον της αγοράς, διευκρινίστε ποιοί είναι οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση έχει μια ικανότητα να λειτουργήσει ως κίνητρο στην έρευνα και στην ανάπτυξη :………………………………
8.13.	Αποδείξτε ότι η αίτηση ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 

9.1.	Τα σχέδια (καθεστώς/πρόγραμμα) παρουσιάζουν πολυεθνικές πλευρές (π.χ. σχέδια Esprit, Eurêka);
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε ποιές: …………………………………………………
9.2.	Τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης προβλέπουν τη συνεργασία με εταίρους άλλων χωρών;
Εάν ναι, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε:
α)	με ποιο(α) άλλο(α) κράτος(η) μέλος(η);……………………………..….
β)	με ποιες άλλες τρίτες χώρες; …………………………….……....
γ)	με ποιες άλλες επιχειρήσεις άλλων χωρών; ……………………
9.3.	Κατανομή του συνολικού κόστους μεταξύ των διαφόρων εταίρων: ………………………….

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
	
10.1.	Σε ποιον θα ανήκουν τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας και ανάπτυξης; …………………………………………………………………
10.2.	Η χορήγηση αδειών επί των αποτελεσμάτων υπόκειται σε ορισμένους όρους; ………………………………………………………………………………
10.3.	Προβλέπονται διατάξεις όσον αφορά τη γενική δημοσίευση/διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της ανάπτυξης;
	Ναι 			Όχι
10.4.	Ποια μέτρα προβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται η χρήση/η περαιτέρω ανάπτυξη των αποτελεσμάτων; 	
……………………………………………………………..
10.5.	Προβλέπεται ότι τα αποτελέσματα των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το κράτος θα τεθούν στη διάθεση, χωρίς διακρίσεις, των κοινοτικών επιχειρήσεων;
	Ναι 			Όχι
ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

11.1.	Διευκρινίστε τα μέτρα πληροφοριών/ελέγχου που προβλέπονται για να διασφαλιστεί η συμβατότητα των επιδοτούμενων σχεδίων με τους στόχους των σχετικών νομικών συστημάτων: …………………………………………………………………………
11.2.	Διευκρινίστε τις διατάξεις που προβλέπονται για την πληροφόρηση της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος: ……………………………………………………………………….……
Άλλες χρήσιμες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του αριθμού των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν:………………………….… 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟN ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

12.1.	Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οι ακόλουθες τέσσερις προϋποθέσεις πληρούνται σε όλες τις περιπτώσεις :
     	η ενίσχυση είναι γενικού ενδιαφέροντος για τον υπόψη συγκεκριμένο τομέα (ή επιμέρους τομέα), χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε άλλους τομείς (ή επιμέρους τομείς) ·
     	οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται σε κατάλληλες εφημερίδες, σε επιστημονικά περιοδικά με κυκλοφορία τουλάχιστον σε εθνική κλίμακα ή στο Διαδίκτυο και να μην περιορίζονται στα μέλη οποιασδήποτε συγκεκριμένης οργάνωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιοσδήποτε εμπορευόμενος που ενδιαφέρεται ενδεχομένως για την εν λόγω δραστηριότητα, να δύναται εύκολα να λάβει γνώση σχετικά με ό,τι πραγματοποιείται ή έχει πραγματοποιηθεί και ότι τα αποτελέσματα τίθενται ή θα τεθούν στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, κατόπιν αιτήσεως. Οι πληροφορίες αυτές δεν δημοσιεύονται αργότερα από εκείνες που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στα μέλη οποιασδήποτε συγκεκριμένης οργάνωσης ·
	τα αποτελέσματα των εργασιών διατίθενται για εκμετάλλευση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιούχου της ενίσχυσης, σε ισότιμη βάση, τόσο από άποψη κόστους όσο και χρόνου ·
	η ενίσχυση πληροί τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ "Εσωτερικές ενισχύσεις : η βάση για την εξαίρεση από τις υποχρεώσεις επιβολής μειώσεων" της συμφωνίας η οποία συνήφθη στον γεωργικό τομέα κατά τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης4
	Ναι 			Όχι
12.2.	Ποια είναι η προβλεπόμενη ένταση της ενίσχυσης;
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλείσθε να χορηγήσετε κάθε άλλη πληροφορία που κρίνετε αναγκαία για την αξιολόγηση του(των) εν λόγω μέτρου(ων) για το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη.


Μέρος III.7.α
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών σχετικά με τις ενισχύσεις για τη διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων: Καθεστώτα ενισχύσεων

Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για  τις κοινοποιήσεις των καθεστώτων ενισχύσεων διάσωσης που καλύπτονται από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 	Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2..
Επιλεξιμότητα
Το καθεστώς περιορίζεται σε επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
1.1.1.	Το καθεστώς περιορίζεται σε επιχειρήσεις  των οποίων πάνω από το ήμισυ του εταιρικού τους κεφαλαίου έχει εξαλειφθεί και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
	Ναι 			Όχι

1.1.2.   Είναι οι επιχειρήσεις εταιρείες απεριόριστης ευθύνης των οποίων πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου τους, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της, έχει εξαλειφθεί και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
	Ναι 			Όχι

1.1.3.	Σύμφωνα με τους όρους της εθνικής νομοθεσίας, η επιχείρηση μπορεί να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία;
	Ναι 			Όχι

	Το καθεστώς περιορίζεται μόνο στη διάσωση μικρών ή μεσαίων             προβληματικών επιχειρήσεων που ανταποκρίνονται στον κοινοτικό ορισμό των ΜΜΕ;

	Ναι 			Όχι
Μορφή της ενισχυσης
2.1.	Η ενίσχυση που χορηγείται βάσει του καθεστώτος έχει τη μορφή εγγύησης δανείου ή χορήγησης δανείου;
	Ναι 			Όχι
2.2.	Εάν ναι, το δάνειο χορηγείται με επιτόκιο τουλάχιστον συγκρίσιμο με τα επιτόκια που ισχύουν για τα δάνεια προς υγιείς επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα με το επιτόκιο αναφοράς που καθορίζει η Επιτροπή;
	Ναι 			Όχι
Παρακαλείσθε να υποβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες.
2.3.	Η ενίσχυση που χορηγείται βάσει του καθεστώτος συνδέεται με δάνεια η περίοδος αποπληρωμής των οποίων δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την καταβολή της τελευταίας δόσης στην επιχείρηση;
	Ναι 			Όχι
Αλλα στοιχεια
3.1.	Οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του καθεστώτος δικαιολογούνται λόγω σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων; Παρακαλείσθε να αιτιολογήσετε.
3.2.	Είναι βέβαιο ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του καθεστώτος δεν παράγουν αθέμιτα δυσμενείς δευτερογενείς συνέπειες για τα άλλα κράτη μέλη; Παρακαλείσθε να αιτιολογήσετε.
3.3.	Παρακαλείσθε να εξηγήσετε γιατί πιστεύετε ότι το καθεστώς ενισχύσεων περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο (δηλαδή, ότι περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται για τη διατήρηση της επιχείρησης σε λειτουργία κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο εγκρίνεται η ενίσχυση. Η περίοδος αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες).
3.4.	Αναλαμβάνετε την υποχρέωση, εντός έξι μηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης, είτε να εγκρίνετε σχέδιο αναδιάρθρωσης ή σχέδιο εκκαθάρισης είτε να απαιτήσετε από τη δικαιούχο επιχείρηση να εξοφλήσει το δάνειο και να επιστρέψει την ενίσχυση που αντιστοιχεί στην προσαύξηση του επιτοκίου λόγω υψηλού κινδύνου;
	Ναι 			Όχι
Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση ως μέρος της ενέργειας διάσωσης: …………………………………….……………………………………… 
3.5.	Παρακαλείσθε να υποβάλετε κάθε πληροφορία σχετικά με κάθε είδους ενίσχυση που μπορεί να χορηγηθεί στις επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις διάσωσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Ετήσια έκθεση
4.1.	Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να υποβάλλετε εκθέσεις, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος, που να περιέχουν τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται στις οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τις τυποποιημένες εκθέσεις;
	Ναι 			Όχι
4.2.	Αναλαμβάνετε την υποχρέωση οι εκθέσεις αυτές να περιλαμβάνουν κατάλογο των δικαιούχων επιχειρήσεων και να διευκρινίζουν οπωσδήποτε για καθεμιά από αυτές τις εξής πληροφορίες:
(α)	την επωνυμία της εταιρείας·
(β)	τον κωδικό του σχετικού κλάδου, που αντιστοιχεί στον διψήφιο κωδικό της ταξινόμησης κλάδων της NACE 	Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δημοσιευθείσα από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.·
(γ)	τον αριθμό εργαζομένων·
(δ)	τον ετήσιο κύκλο εργασιών και το ύψος του ισολογισμού·
(ε) 	το ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης·
(στ)	κατά περίπτωση, στοιχεία σχετικά με τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης ή τις εξομοιούμενες με αυτές που η εκάστοτε επιχείρηση έχει ενδεχομένως λάβει κατά το παρελθόν·
(ζ)	το κατά πόσον η δικαιούχος επιχείρηση έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία πριν από τη λήξη της περιόδου αναδιάρθρωσης.
	Ναι 			Όχι
Αλλες πληροφοριεσ

Παρακαλείσθε να αναφέρετε στο σημείο αυτό κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείτε χρήσιμη για την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων βάσει των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων.
86
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Μέρος III.7.β
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών σχετικά με τις ενισχύσεις για τη διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων: Ατομικές ενισχύσεις

Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για  τις κοινοποιήσεις των ατομικών ενισχύσεων διάσωσης που καλύπτονται από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 	Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2..
Επιλεξιμότητα
Η επιχείρηση είναι εταιρεία υπό καθεστώς περιορισμένης ευθύνης της οποίας πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου έχει εξαλειφθεί και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
	Ναι 			Όχι
1.2.	Η επιχείρηση είναι εταιρεία με απεριόριστη ευθύνη της οποίας πάνω από το ήμισυ των κεφαλαίων της, όπως εμφανίζονται στους λογαριασμούς της, έχει εξαλειφθεί και πάνω από το ένα τέταρτο των κεφαλαίων αυτών έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
	Ναι 			Όχι
1.3.	Σύμφωνα με τους όρους της εθνικής νομοθεσίας, η επιχείρηση μπορεί να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία;
	Ναι 			Όχι
Εάν απαντήσατε «Ναι» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, παρακαλείσθε να επισυνάψετε τα κατάλληλα έγγραφα (τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με ισολογισμό ή δικαστική απόφαση για την κίνηση έρευνας σχετικά με την επιχείρηση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των εταιρειών).
Εάν απαντήσατε "Όχι" σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, παρακαλείσθε να υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες, ώστε να είναι επιλέξιμη για ενισχύσεις διάσωσης.
1.4.	Πότε ιδρύθηκε η επιχείρηση; …………………………………………
1.5.	Από πότε η επιχείρηση είναι σε λειτουργία; ………………………….
1.6.	Η εταιρεία αποτελεί μέλος ενός ευρύτερου επιχειρηματικού ομίλου;
	Ναι 			Όχι
Εάν απαντήσατε "Ναι", παρακαλείσθε να υποβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο (οργανόγραμμα στο οποίο να αναφέρονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών του ομίλου, με λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του κεφαλαίου και τα δικαιώματα ψήφου) και να επισυνάψετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία έχουν εγγενή χαρακτήρα και δεν είναι αποτέλεσμα της αυθαίρετης κατανομής των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου, καθώς και ότι τα προβλήματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά για μπορέσουν να αντιμετωπιστούν από τον ίδιο τον όμιλο.
1.7.	Η επιχείρηση (ή ο όμιλος στον οποίον ανήκει) έλαβε στο παρελθόν ενισχύσεις διάσωσης;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε πλήρη λεπτομερή στοιχεία (ημερομηνία, ποσό, αναφορά σε ενδεχόμενη προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής, κ.λπ.).
Μορφή της ενισχυσης
2.1.	Η ενίσχυση έχει τη μορφή εγγύησης δανείου ή χορήγησης δανείου; Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα των σχετικών εγγράφων.
<0} 	Ναι 			Όχι
2.2.	Εάν ναι, το δάνειο χορηγείται με επιτόκιο τουλάχιστον συγκρίσιμο με τα επιτόκια που ισχύουν για τα δάνεια προς υγιείς επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα με το επιτόκιο αναφοράς που καθορίζει η Επιτροπή;
	Ναι 			Όχι
Παρακαλείσθε να υποβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες.
2.3.	Η ενίσχυση συνδέεται με δάνεια η περίοδος αποπληρωμής των οποίων δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καταβολή της τελευταίας δόσης στην επιχείρηση; 
	Ναι 			Όχι
Αλλα στοιχεια
3.1.	Οι ενισχύσεις δικαιολογούνται λόγω σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων; Παρακαλείσθε να αιτιολογήσετε.
3.2.	Είναι βέβαιο ότι η ενίσχυση δεν θα προκαλέσει αθέμιτα δυσμενείς δευτερογενείς συνέπειες για τα άλλα κράτη μέλη; Παρακαλείσθε να αιτιολογήσετε.
3.3.	Παρακαλείσθε να εξηγήσετε γιατί πιστεύετε ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο (δηλαδή, ότι περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται για τη διατήρηση της επιχείρησης σε λειτουργία κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο εγκρίνεται η ενίσχυση). Οι παρεχόμενες εξηγήσεις πρέπει να βασίζονται σε σχέδιο ταμειακής ρευστότητας για το επόμενο εξάμηνο και στη σύγκριση με τις δαπάνες λειτουργίας και τα χρηματοοικονομικά βάρη κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
3.4.	Αναλαμβάνετε την υποχρέωση, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έγκριση της ενίσχυσης διάσωσης, να κοινοποιήσετε στην Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης ή σχέδιο εκκαθάρισης ή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το δάνειο έχει εξοφληθεί ολοσχερώς ή/και ότι η παρασχεθείσα εγγύηση έχει παύσει να ισχύει;
	Ναι 			Όχι

Αλλες πληροφοριεσ

Παρακαλείσθε να αναφέρετε στο σημείο αυτό κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείτε χρήσιμη για την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων βάσει των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων.
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Μέρος III.8.α
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών σχετικά με τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων: Καθεστώτα ενισχύσεων

Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για  τις κοινοποιήσεις των καθεστώτων ενισχύσεων αναδιάρθρωσης  που καλύπτονται από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 	Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2..
Επιλεξιμότητα
Το καθεστώς περιορίζεται στις επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν                       τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
1.1.1.	Το καθεστώς περιορίζεται σε επιχειρήσεις  των οποίων πάνω από το      ήμισυ του εταιρικού τους κεφαλαίου έχει εξαλειφθεί και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
    	Ναι 			Όχι
1.1.2.	Είναι οι επιχειρήσεις εταιρείες απεριόριστης ευθύνης των οποίων πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου τους, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς τους, έχει εξαλειφθεί και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
    	Ναι 			Όχι
1.1.3.	Σύμφωνα με τους όρους της εθνικής νομοθεσίας, η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία;
    	Ναι 			Όχι
	Το καθεστώς περιορίζεται στην αναδιάρθρωση μικρών ή μεσαίων προβληματικών επιχειρήσεων που ανταποκρίνονται στον κοινοτικό ορισμό των ΜΜΕ;

	Ναι 			Όχι
Αποκατάσταση της βιωσιμότητας
Πρέπει να εφαρμοστεί σχέδιο αναδιάρθρωσης που να εξασφαλίζει την αποκατάσταση της βιωσιμότητας. Για το σχέδιο αυτό πρέπει να περιληφθούν οπωσδήποτε οι ακόλουθες πληροφορίες:
2.1.	Παρουσίαση των διαφόρων υποθέσεων για την εξέλιξη της αγοράς, όπως αυτές προκύπτουν από τη μελέτη αγοράς.
2.2.	Ανάλυση του αιτίου ή των αιτίων στα οποία οφείλονται οι δυσχέρειες της επιχείρησης.
2.3.	Παρουσίαση της μελλοντικής στρατηγικής που προτείνεται για την επιχείρηση και πώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση της βιωσιμότητας.
2.4.	Πλήρης περιγραφή και επισκόπηση των διαφόρων μέτρων αναδιάρθρωσης που σχεδιάζονται καθώς και του κόστους τους.
2.5.	Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διαφόρων μέτρων και καταληκτική προθεσμία για την πλήρη υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.
2.6.	Πληροφορίες σχετικά με την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης και κυρίως σχετικά με την χρησιμοποίηση αυτής της ικανότητας καθώς και τις μειώσεις τις οποίες υφίσταται.
2.7.	Πλήρης περιγραφή των χρηματοοικονομικών παραμέτρων της αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων:
–	της χρησιμοποίησης κεφαλαίων που είναι ακόμη διαθέσιμα·
–	της πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή θυγατρικών για τη χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης·
–	της χρηματοοικονομικής δέσμευσης των διαφόρων μετόχων και των τρίτων ενδιαφερομένων (όπως πιστωτών και τραπεζών)·
–	του ύψους της στήριξης από πλευράς Δημοσίου και απόδειξη της αναγκαιότητας χορήγησης του σχετικού ποσού.
2.8.	Πρόβλεψη αποτελεσμάτων χρήσεως για τα επόμενα πέντε χρόνια, με εκτίμηση για την απόδοση του κεφαλαίου και ανάλυση ευαισθησίας βάσει διαφόρων σεναρίων.
2.9.	Επωνυμία του φορέα ή των φορέων που κατήρτισαν το σχέδιο αναδιάρθρωσης καθώς και ημερομηνία κατάρτισης.
Αποτροπή αθέμιτων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού
Το καθεστώς προβλέπει ότι οι αποδέκτριες επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας όσο διαρκεί η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης;
	Ναι 			Όχι
Περιορισμός του ποσού της ενίσχυσης στο ελάχιστο αναγκαίο
Περιγράψατε πώς θα εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που χορηγείται βάσει του καθεστώτος περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό.
χορηγηση ενισχυσησ άπαξ και για τελευταία φορά
Αποκλείεται η δικαιούχος επιχείρηση να λάβει ενισχύσεις αναδιάρθρωσης περισσότερο από μια φορά εντός περιόδου δέκα ετών;
	Ναι 			Όχι
Όλες οι περιπτώσεις στις οποίες δεν τηρείται η αρχή αυτή πρέπει να κοινοποιούνται ατομικώς.
ποσο της ενισχυσης
6.1.	Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση στο πλαίσιο των μέτρων αναδιάρθρωσης: …………………………….............................................
6.2.	Υποβάλετε κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με κάθε είδους ενίσχυση που μπορεί να χορηγηθεί στις επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις αναδιάρθρωσης.
Ετήσια έκθεση
7.1.	Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να υποβάλλετε εκθέσεις, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος, που να περιέχουν τα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπονται στις οδηγίες της Επιτροπής σχετικά με τις τυποποιημένες εκθέσεις;
    			Ναι 			Όχι
7.2.	Αναλαμβάνετε την υποχρέωση ότι στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται κατάλογος των δικαιούχων επιχειρήσεων και θα παρατίθενται για καθεμιά από αυτές τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες:
(α)	επωνυμία της εταιρείας·
(β)	κωδικός του σχετικού κλάδου, που αντιστοιχεί στο διψήφιο κωδικό της ταξινόμησης κλάδων της NACE 	Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δημοσιευθείσα από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.·
(γ)	αριθμός εργαζομένων·
(δ)	ετήσιος κύκλος εργασιών και ύψος του ισολογισμού·
(ε) 	ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης·
(στ)	κατά περίπτωση, στοιχεία σχετικά με τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης ή τις εξομοιούμενες με αυτές που η εκάστοτε επιχείρηση έχει ενδεχομένως λάβει κατά το παρελθόν·
(ζ)	το κατά πόσον η δικαιούχος επιχείρηση έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία πριν από τη λήξη της περιόδου αναδιάρθρωσης.
	Ναι 			Όχι
Αλλες πληροφοριεσ

Παρακαλείσθε να αναφέρετε στο σημείο αυτό κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείτε χρήσιμη για την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων βάσει των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων.
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Μέρος III.8.β
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών σχετικά με τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων: Ατομικές ενισχύσεις

Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για  τις κοινοποιήσεις των ατομικών  ενισχύσεων αναδιάρθρωσης  που καλύπτονται από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 	Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί ειδικό έντυπο σε περίπτωση ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (Μέρος ΙΙΙ.13.α) καθώς και στον τομέα της γεωργίας (Μέρος ΙΙΙ.12. σ.)..
Επιλεξιμότητα
1.1.	Η επιχείρηση είναι εταιρεία υπό καθεστώς περιορισμένης ευθύνης της οποίας πάνω από το ήμισυ του εταιρικού κεφαλαίου έχει εξαλειφθεί και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
	Ναι 			Όχι
1.2.	Η επιχείρηση είναι εταιρεία απεριόριστης ευθύνης της οποίας πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της, έχει εξαλειφθεί και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει χαθεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών;
	Ναι 			Όχι
1.3.	Σύμφωνα με τους όρους της εθνικής νομοθεσίας, η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία;
	Ναι 			Όχι
Εάν απαντήσατε "Ναι" σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, παρακαλείσθε να επισυνάψετε τα κατάλληλα έγγραφα (τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με ισολογισμό ή δικαστική απόφαση για την κίνηση έρευνας σχετικά με την επιχείρηση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των εταιρειών).
Εάν απαντήσατε "Όχι" σε όλες τις παραπάνω ερωτήσεις, παρακαλείσθε να υποβάλετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες, ώστε να είναι επιλέξιμη για ενισχύσεις αναδιάρθρωσης.
1.4.	Πότε ιδρύθηκε η επιχείρηση; …………
1.5.	Από πότε η επιχείρηση είναι σε λειτουργία; …………………………….
1.6.	Η εταιρεία αποτελεί μέλος ενός ευρύτερου επιχειρηματικού ομίλου;
	Ναι 			Όχι
Εάν απαντήσατε "Ναι", παρακαλείσθε να υποβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο (οργανόγραμμα στο οποίο να αναφέρονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών του ομίλου, με λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του κεφαλαίου και τα δικαιώματα ψήφου) και να επισυνάψετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία έχουν εγγενή χαρακτήρα και ότι δεν είναι αποτέλεσμα της αυθαίρετης κατανομής των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου και ότι οι δυσχέρειες αυτές είναι πάρα πολύ σοβαρές για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν από τον ίδιο τον όμιλο.
1.7.	Η επιχείρηση (ή ο όμιλος στον οποίον ανήκει) έλαβε στο παρελθόν ενισχύσεις αναδιάρθρωσης;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε πλήρη λεπτομερή στοιχεία (ημερομηνία, ποσό, αναφορά σε ενδεχόμενη προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής, κ.λπ.).
Σχέδιο αναδιάρθρωσης
2.1.	Παρακαλείσθε να υποβάλετε αντίγραφο μελέτης με αντικείμενο την αγορά ή τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η προβληματική επιχείρηση, με την επωνυμία του φορέα που την έχει εκπονήσει. Η μελέτη αγοράς πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνει:
2.1.1.	ακριβή ορισμό του προϊόντος και των γεωγραφικών αγορών·
2.1.2.	την επωνυμία των κυριοτέρων ανταγωνιστών της επιχείρησης, με τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους σε παγκόσμια κλίμακα, στην Κοινότητα και στην εκάστοτε εθνική αγορά, ανάλογα με την περίπτωση·
2.1.3.	στοιχεία για την εξέλιξη του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης κατά τα τελευταία έτη·
2.1.4.	εκτίμηση της συνολικής παραγωγικής ικανότητας και της ζήτησης σε κοινοτικό επίπεδο, με εξαγωγή συμπεράσματος για το κατά πόσον υφίσταται ή όχι πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην αγορά·
2.1.5.	προβλέψεις σε κοινοτικό επίπεδο για τις τάσεις της ζήτησης, της συνολικής παραγωγικής ικανότητας και των τιμών στη σχετική αγορά κατά την επόμενη πενταετία.
2.2.	Παρακαλείσθε να επισυνάψετε το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Πρέπει να περιέχονται οπωσδήποτε οι ακόλουθες πληροφορίες:
2.2.1.	Παρουσίαση των διαφόρων υποθέσεων για την εξέλιξη της αγοράς, όπως αυτές προκύπτουν από τη μελέτη αγοράς.
2.2.2.	Ανάλυση του αιτίου ή των αιτίων στα οποία οφείλονται οι δυσχέρειες της επιχείρησης.
2.2.3.	Παρουσίαση της μελλοντικής στρατηγικής που προτείνεται για την επιχείρηση και του πώς μπορεί αυτή να οδηγήσει σε αποκατάσταση της βιωσιμότητας.
2.2.4.	Πλήρης περιγραφή και επισκόπηση των διαφόρων μέτρων αναδιάρθρωσης που σχεδιάζονται καθώς και του κόστους τους.
2.2.5.	Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διαφόρων μέτρων και καταληκτική προθεσμία για την πλήρη υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.
2.2.6.	Πληροφορίες σχετικά με την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης, και κυρίως σχετικά με τη χρησιμοποίηση αυτής της ικανότητας καθώς και τις μειώσεις της.
2.2.7.	Πλήρης περιγραφή του χρηματοοικονομικών παραμέτρων της αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων:
–	της χρησιμοποίησης κεφαλαίων που είναι ακόμη διαθέσιμα·
–	της πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή θυγατρικών για τη χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης·
–	της χρηματοοικονομικής δέσμευσης των διαφόρων μετόχων και των τρίτων ενδιαφερομένων (όπως πιστωτών και τραπεζών)·
–	- του ύψους της στήριξης από πλευράς Δημοσίου και απόδειξη της αναγκαιότητας χορήγησης του σχετικού ποσού.
2.2.8.	Πρόβλεψη αποτελεσμάτων χρήσεως για τα επόμενα πέντε χρόνια, με εκτίμηση για την απόδοση του κεφαλαίου και ανάλυση ευαισθησίας βάσει διαφόρων σεναρίων.
2.2.9.	Επωνυμία του φορέα ή των φορέων που κατήρτισαν το σχέδιο αναδιάρθρωσης καθώς και ημερομηνία κατάρτισης.
2.3.	Περιγραφή των αντισταθμιστικών μέτρων που προτείνονται με σκοπό τον μετριασμό των στρεβλωτικών επιπτώσεων για τον ανταγωνισμό σε κοινοτικό επίπεδο.
2.4.	Υποβολή κάθε χρήσιμης πληροφορίας σχετικά με τις κάθε είδους ενισχύσεις που χορηγούνται στην επιχείρηση που λαμβάνει την ενίσχυση αναδιάρθρωσης, είτε βάσει συγκεκριμένου καθεστώτος είτε όχι, μέχρι τη λήξη της περιόδου αναδιάρθρωσης.
Αλλες πληροφοριεσ

Παρακαλείσθε να αναφέρετε στο σημείο αυτό κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείτε χρήσιμη για την αξιολόγηση των σχετικών μέτρων βάσει των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων.
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Μέρος III.9
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών σχετικά με τα καθεστώτα ενίσχυσης υπέρ των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων   

Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των ενισχύσεων που εμπίπτουν στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές οι οποίες αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά έργα Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές οι οποίες αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά έργα, ΕΕ C 43 της 16.2.2002.
Το καθεστώς ενίσχυσης

	Παρακαλείστε να περιγράψετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τον στόχο της ενίσχυσης και το πεδίο εφαρμογής της, ανάλογα με την περίπτωση, για κάθε μέτρο.
	Ωφελείται άμεσα από αυτή την ενίσχυση η δημιουργία ενός πολιτιστικού (κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού) έργου;

Παρακαλείστε να αναφέρετε ποιες διατάξεις προβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο στόχος της ενίσχυσης είναι πολιτιστικός: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	Συνεπάγεται η ενίσχυση στήριξη των επενδύσεων βιομηχανικής φύσης;

Οροι επιλεξιμότητας

2.1.	Παρακαλείστε να αναφέρετε ποιοι είναι οι όροι επιλεξιμότητας των προβλεπόμενων ενισχύσεων:	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.	Δικαιούχοι: 

Διακρίνει το καθεστώς ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (π.χ. : φυσικό/νομικό πρόσωπο, εξαρτώμενος/ανεξάρτητος παραγωγός/φορείς ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, κλπ.); ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Προβλέπει το καθεστώς διαφοροποιημένη μεταχείριση με κριτήριο την υπηκοότητα ή τον τόπο διαμονής; ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Στην περίπτωση επιχείρησης εγκατεστημένης στο έδαφος του κράτους μέλους, υποχρεούνται οι δικαιούχοι να πληρούν και άλλους όρους εκτός από την υποχρέωση να εκπροσωπούνται από ένα μόνιμο υποκατάστημα; Σημειωτέον ότι οι όροι εγκατάστασης πρέπει να καθορίζονται σε σχέση με την εδαφική επικράτεια του κράτους μέλους και όχι με κάποια υποδιαίρεσή της.
Σε περίπτωση ενίσχυσης με φορολογική συνιστώσα, οφείλει ο δικαιούχος να πληροί και άλλες υποχρεώσεις ή όρους εκτός από την υποχρέωση να έχει έσοδα φορολογήσιμα στο έδαφος του κράτους μέλους;
Γεωγραφικός περιορισμός

3.1.	Παρακαλείστε να αναφέρετε αν προβλέπεται κάποια οποιαδήποτε μορφή υποχρέωσης δαπανών στο έδαφος του κράτους μέλους ή μιας από τις γεωγραφικές του υποδιαιρέσεις.
3.2.	Εξαρτάται η επιλεξιμότητα των ενισχύσεων από την τήρηση ενός ελάχιστου βαθμού γεωγραφικού περιορισμού;
3.3.	Ο απαιτούμενος γεωγραφικός περιορισμός, υπολογίζεται σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό της ταινίας ή σε σχέση με το ύψος της ενίσχυσης;
3.4.	Εφαρμόζεται η υποχρέωση γεωγραφικού περιορισμού για ορισμένες ειδικές θέσεις του προϋπολογισμού της παραγωγής;
3.5.	Είναι το απόλυτο ποσό της ενίσχυσης προσαρμόσιμο κατ’ αναλογία των δαπανών που πραγματοποιούνται στο έδαφος του κράτους μέλους;
3.6.	Είναι η ένταση της ενίσχυσης ευθέως ανάλογη σε σχέση με τον πραγματικό βαθμό γεωγραφικού περιορισμού;
3.7.	Είναι η ενίσχυση προσαρμόσιμη κατ’ αναλογία του απαιτούμενου βαθμού γεωγραφικού περιορισμού;
Επιλέξιμες δαπάνες

4.1.	Παρακαλείστε να προσδιορίσετε τις δαπάνες που θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης.
4.2.	Συνδέονται άμεσα όλες οι επιλέξιμες δαπάνες με την πραγματοποίηση ενός κινηματογραφικού ή οπτικοακουστικού έργου;

Ενταση της ενίσχυσης
5.1.	Παρακαλείστε να αναφέρετε αν το καθεστώς προβλέπει τη χρήση της έννοιας της δύσκολης και με μικρό προϋπολογισμό ταινίας, αποσκοπώντας στην παροχή ενισχύσεων έντασης μεγαλύτερης από το 50% του προϋπολογισμού παραγωγής.
5.2.	Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλείστε να αναφέρετε ποιες κατηγορίες ταινιών καλύπτονται από την έννοια αυτή.
5.3.	Παρακαλείστε να αναφέρετε αν υπάρχει δυνατότητα σώρευσης με άλλα καθεστώτα ενισχύσεων ή με άλλες διατάξεις που προβλέπουν ενισχύσεις και, ανάλογα με την περίπτωση, ποιες ρυθμίσεις έχουν θεσπιστεί για τον περιορισμό αυτής της σώρευσης ή για να εξασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση σώρευσης με άλλες ενισχύσεις, δεν θα υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έργο.

Συμβατότητα
6.1.	Παρακαλείστε να παραθέσετε εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση που να τεκμηριώνει τη συμβατότητα της ενίσχυσης υπό το πρίσμα των γενικών αρχών οι οποίες διέπουν την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά έργα.


Λοιπεσ πληροφοριεσ

Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε άλλη πληροφορία που κρίνετε αναγκαία για την αξιολόγηση του (των) εν λόγω μέτρου (-ων), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές οι οποίες αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά έργα.

Μέρος III.10
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών για τις ενισχύσεις με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος

Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση κάθε ενίσχυσης η οποία εμπίπτει στο «Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος» Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ΕΕ C 37, 3.2.2001, σελ. 3..

στοχοσ τησ ενισχυσησ

1.1.	Ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος; Παρακαλείσθε να υποβάλετε λεπτομερή περιγραφή εκάστου σκέλους του καθεστώτος.	
………………………………………………………………………….
Εάν το υπόψη μέτρο έχει ήδη εφαρμοσθεί κατά το παρελθόν, ποια ήταν τα αποτελέσματα από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2.	Εάν πρόκειται για νέο μέτρο, ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το περιβάλλον και ποια χρονική περίοδο αφορούν; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
επενδυτικη ενισχυση με σκοπο την προσαρμογη σε νεα προτυπα ΄η την υπερβαση υφισταμενων προτυπων

2.1.	Ενισχύσεις με σκοπό την προσαρμογή σε νέα κοινοτικά πρότυπα
2.1.1.	Πρόκειται να χορηγηθεί ενίσχυση με σκοπό τη συμμόρφωση με κοινοτικά πρότυπα που έχουν ήδη θεσπισθεί κατά τον χρόνο της κοινοποίησης;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, για ποια κοινοτικά πρότυπα πρόκειται;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ποια είναι η ημερομηνία θέσπισης των προτύπων από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Κοινότητας;……………………………………..
Επιβεβαιώσατε ότι δεν πρόκειται να χορηγηθεί ενίσχυση σε μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με κοινοτικά πρότυπα που έχουν ήδη θεσπισθεί αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ.
	Ναι 			Όχι
Εάν τα κοινοτικά πρότυπα προβλέπονται σε οδηγία, ποιες είναι οι προθεσμίες που τάσσονται για την ενσωμάτωσή τους στη νομοθεσία των κρατών μελών;………………………
2.1.2.	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εξηγείστε τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλισθεί ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη η τυχόν εξοικονόμηση δαπανών που θα προκύψει κατά τα πρώτα 5 έτη ύπαρξης της επένδυσης.	
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Σε ποιο βαθμό λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν πλεονεκτήματα που απορρέουν από μία πιθανή αύξηση της ικανότητας και από παρεπόμενη πρόσθετη παραγωγή;	
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.1.3.	Ποια είναι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης, εκπεφρασμένη ως το ακαθάριστο ποσό των σχεδιαζόμενων ενισχύσεων;	
…………………………………………………………………………………………
2.2.	Κρατικές ενισχύσεις που στοχεύουν στην υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή σχεδιάζονται σε περίπτωση έλλειψης κοινοτικών προτύπων.
2.2.1.	Εάν υπάρχουν κοινοτικά πρότυπα, παρακαλείσθε να τα περιγράψετε.
………………………. 
Εάν δεν υπάρχουν κοινοτικά πρότυπα, μήπως υπάρχουν εθνικά πρότυπα;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο των σχετικών διατάξεων.
Επιβεβαιώσατε ότι μία επιχείρηση θα λάβει ενίσχυση με σκοπό τη συμμόρφωση με εθνικά πρότυπα τα οποία είναι αυστηρότερα από τα κοινοτικά ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας κοινοτικών προτύπων, μόνον εφόσον ανταποκρίνεται στο εκάστοτε πρότυπο κατά την καταληκτική ημερομηνία η οποία προβλέπεται από το εθνικό μέτρο…………………………………..............................................
Παραθέσατε παραδείγματα επιλέξιμων επενδύσεων:……………………………………..
Εάν πρόκειται για εθνικά πρότυπα, είναι αυτά αυστηρότερα από τα κοινοτικά πρότυπα;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2.	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
Εξηγείστε τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλισθεί ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη η τυχόν εξοικονόμηση δαπανών που θα προκύψει κατά τα πρώτα 5 έτη ύπαρξης της επένδυσης. …………………………………………………………………………………………….
Σε ποιο βαθμό λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν πλεονεκτήματα που απορρέουν από μία πιθανή αύξηση της ικανότητας και από παρεπόμενη πρόσθετη παραγωγή;
2.2.3.	Διευκρινίσατε τη μέγιστη ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης του σχεδιαζόμενου μέτρου.
Ποια είναι η συνήθης μέγιστη ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης του σχεδιαζόμενου μέτρου;
Μήπως το καθεστώς ενισχύσεων προβλέπει επιμίσθιο (bonus) για τις επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν σε περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, ποια είναι τα επιμίσθια που προβλέπονται;……………………………
Μήπως το καθεστώς ενισχύσεων προβλέπει επιμίσθιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία: …………………………………………………………………………………………..
Είναι δυνατή η σώρευση του επιμισθίου με το επιμίσθιο για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε υποβοηθούμενες περιφέρειες;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τις σχετικές ρυθμίσεις:………………………….


επενδυτικη ενισχυση στον τομεα τησ ενεργειασ
3.1.	Ενισχύσεις για επενδύσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας
3.1.1.	Ποια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που αναμένεται συνεπεία της μεμονωμένης ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενισχύσεων;
Υπόκειται η έκταση της αναμενόμενης εξοικονόμησης σε έλεγχο από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα;
Παραθέσατε παραδείγματα επιλέξιμων επενδύσεων:
……………………………………………………………….
3.1.2.	Ποια είναι η εξοικονόμηση από την άποψη του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που αναμένεται να επιτευχθεί συνεπεία της μεμονωμένης ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενισχύσεων;
3.1.3.	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
Εξηγείστε τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλισθεί ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθεί υπόψη η τυχόν εξοικονόμηση δαπανών που θα προκύψει κατά τα πρώτα 5 έτη ύπαρξης της επένδυσης.
Σε ποιο βαθμό λαμβάνονται υπόψη τα τυχόν πλεονεκτήματα που απορρέουν από μία πιθανή αύξηση της ικανότητας και από παρεπόμενη πρόσθετη παραγωγή;
Ποια είναι η μέγιστη ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης;
Μήπως το καθεστώς ενισχύσεων προβλέπει επιμίσθιο για τις επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές που είναι επιλέξιμες για υπαγωγή σε εθνικά καθεστώτα ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα;
				Ναι 			Όχι
Εάν ναι, ποια είναι τα προβλεπόμενα επιμίσθια;
Μήπως το σχεδιαζόμενο καθεστώς προβλέπει επιμίσθιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, ποιο είναι το επιμίσθιο;
Είναι δυνατή η σώρευση του εν λόγω επιμισθίου με το επιμίσθιο που ισχύει για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε υποβοηθούμενες περιοχές;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, ποιοι είναι οι σχετικοί όροι;…………………………………….
3.2.	Ενισχύσεις για την προώθηση της συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
3.2.1.	Ποια είναι η πρωτογενής πηγή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί στη μέθοδο παραγωγής;
3.2.2.	Ποιο θα είναι το περιβαλλοντικό όφελος από το υπό εξέταση μέτρο;
Εάν η απόδοση μετατροπής είναι ιδιαιτέρως υψηλή, διευκρινίσατε τον συγκριτικό μέσον όρο.
Ποια θα είναι η ελάχιστη απόδοση μετατροπής των επιλέξιμων μονάδων συμπαραγωγής;
Εάν τα μέτρα οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, διευκρινίσατε τη σχετική αναλογία.
Έχουν ή όχι καταρτισθεί οι σχετικές ρυθμίσεις από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα;
Με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό είναι η μέθοδος παραγωγής λιγότερο επιζήμια για το περιβάλλον, εάν υποτεθεί ότι πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο;	


3.2.3.	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
Ποια θα ήταν η επενδυτική δαπάνη για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού (ή θερμότητας) με την ίδια ικανότητα από την άποψη της αποτελεσματικής παραγωγής ενέργειας;
Σε ποιο βαθμό λαμβάνεται υπόψη η πώληση θερμότητας (εφόσον η εγκατάσταση προορίζεται πρωτίστως για την παραγωγή ενέργειας) ή η πώληση ηλεκτρισμού (στην αντίστροφη περίπτωση) ενόψει της μείωσης της υψηλότερης επενδυτικής δαπάνης;
Εάν πρόκειται για αντικατάσταση εγκατάστασης που υπάρχει ήδη, υπάρχει κάποιο όφελος από την αύξηση της ικανότητας ή από τυχόν μείωση του κόστους;
Με ποιον τρόπο υπολογίζονται τα παραπάνω οφέλη;
3.2.4.	Ποια είναι η μέγιστη ακαθάριστη ένταση της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης;
Ποια είναι η συνήθης μέγιστη ακαθάριστη ένταση της ενίσχυσης; 
Μήπως το σχεδιαζόμενο καθεστώς προβλέπει επιμίσθιο για τις επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν σε υποβοηθούμενες περιοχές;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, ποια είναι τα επιμίσθια που προβλέπονται;………………………..
Προβλέπεται επιμίσθιο για τις ΜΜΕ;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία.
Είναι δυνατή η σώρευση του εν λόγω επιμισθίου με το επιμίσθιο για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε υποβοηθούμενες περιοχές;
                                	Ναι 			Όχι
        Εάν ναι, ποιοι είναι οι σχετικοί όροι;
3.3.	Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
3.3.1.	Για ποιες μορφές ενέργειας πρόκειται; Εμπίπτουν ή όχι στον ορισμό       των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, ΕΕ L 283, 27.10.2001, σελ. 3.;
Σε περίπτωση που οι σχετικές επενδύσεις αποσκοπούν στην παροχή ενέργειας σε ολόκληρη κατοικημένη περιοχή, περιγράψτε τα όρια της περιοχής αυτής και τις μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για τον ίδιο σκοπό.
3.3.2.	Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
Ποια θα ήταν η επενδυτική δαπάνη για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού με την ίδια ικανότητα από την άποψη της αποτελεσματικής παραγωγής ενέργειας;
3.3.3.	Ποια είναι η μέγιστη ακαθάριστη ένταση της σχεδιαζόμενης  ενίσχυσης;
Εάν η ενίσχυση μπορεί να καλύψει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, για ποιον λόγο είναι οπωσδήποτε αναγκαία η χορήγηση ενίσχυσης τέτοιου ύψους;
Υπό παρόμοιες συνθήκες, με ποιον τρόπο θα μπορούσε να πωληθεί η παραγόμενη ενέργεια, μέσω ποιων διανομέων και σε ποιες τιμές; ……
Μήπως το σχεδιαζόμενο καθεστώς ενισχύσεων προβλέπει επιμίσθιο για τις επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν σε περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για εθνική ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος του επιμισθίου; ………………………………
Προβλέπεται επιμίσθιο για τις ΜΜΕ;
         	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:…………………………………………. 
Είναι δυνατή η σώρευση του εν λόγω επιμισθίου με το επιμίσθιο για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε υποβοηθούμενες περιφέρειες;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, ποιοι είναι οι σχετικοί όροι; ………………………………..
Μπορεί η κοινοποιηθείσα επενδυτική ενίσχυση να συνδυασθεί με άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ή με άλλες μορφές κοινοτικής χρηματοδότησης;
         	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παρακαλείσθε να αναλάβετε τη δέσμευση ότι θα τηρηθούν οι ανώτατες τιμές έντασης ενίσχυσης που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις ή, εάν πρόκειται για ενίσχυση που εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς και αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, το πλέον ευνοϊκό ανώτατο όριο ενίσχυσης:……………………………

4.	ενισχυση με σκοπο την αποκατασταση μολυσμενων βιομηχανικων περιοχων

4.1.	Για ποιόν χώρο πρόκειται (περιγραφή του χώρου) και ποιος είναι ο χαρακτήρας της ρύπανσης;
Έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ο χαρακτήρας και η έκταση της ρύπανσης, καθώς και ο κίνδυνος που αυτή αντιπροσωπεύει για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον;
	Ναι 			Όχι
Από ποιους εμπειρογνώμονες; Επισυνάψτε αντίγραφα των εκθέσεων.
4.2.	Εάν πρόκειται για μεμονωμένη ενίσχυση, δώστε απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα:
Ανήκει σήμερα ο χώρος στο Δημόσιο ή σε ιδιώτη; 
Εάν ο χώρος ανήκει σήμερα στο Δημόσιο, μήπως η αγορά του από τη δημόσια διοίκηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την υλοποίηση των σχετικών μέτρων εξυγίανσης/αποκατάστασης;
	Ναι 			Όχι

Έχει προσδιορισθεί το πρόσωπο που ευθύνεται για τη ρύπανση του χώρου;
	Ναι 			Όχι
Εάν όχι, περιγράψτε με συντομία τις περιστάσεις που απαλλάσσουν τον ρυπαίνοντα από την ευθύνη.
Έχει γίνει αναλυτική επιθεώρηση του μολυσμένου χώρου (προ της αποκατάστασης) από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα;
		Ναι 			Όχι
Ποια είναι η αγοραία αξία του χώρου πριν από τα μέτρα αποκατάστασης; ………………………………………………………
Ποιο είναι το αναμενόμενο κόστος των εργασιών αποκατάστασης; ………………. 
Ποιο είναι το αρχικό κόστος κατά την έννοια της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τα στοιχεία κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις οικοπέδων-γηπέδων και κτιρίων από τις δημόσιες αρχές;
………………………………………………………………………………….
Έχει αποτιμηθεί η αξία του χώρου μετά την αποκατάσταση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα;
	Ναι 			Όχι
Ποια είναι η κατά προσέγγιση αγοραία αξία του χώρου μετά την αποκατάσταση;.............................
Σκοπεύει η δημόσια διοίκηση να πωλήσει το ακίνητο εντός τριετίας από την ημερομηνία αγοράς;
Ποια χωροταξική χρήση πρόκειται να δοθεί στο μολυσμένο χώρο μετά την αποκατάστασή του;
Ποιο είναι το ύψος της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης;
Ποια είναι η μέγιστη ακαθάριστη ένταση της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης;
4.3.	Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων, εξηγείστε τα εξής:
Ποιο είναι το ύψος της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης;
Ποια είναι η μέγιστη ακαθάριστη ένταση της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης;
Έχουν εφαρμοσθεί παρόμοια καθεστώτα ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης άλλων μολυσμένων χώρων στο κράτος μέλος σας; Διευκρινίσατε πόσοι χώροι έχουν εξυγιανθεί βάσει παρόμοιων καθεστώτων και ποια ποσά διατέθηκαν για τα εν λόγω καθεστώτα:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.	ενισχυση για τη μετεγκατασταση  επιχειρησησ  

5.1.	Πού εδρεύει η επιχείρηση που αναμένεται να ωφεληθεί από την ενίσχυση για μετεγκατάσταση;
Εάν η τοποθεσία βρίσκεται σε κάποια «Ζώνη Natura 2000», ποιο νομοθετικό κείμενο προβλέπει τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό;
5.2.	Ποιοι λόγοι υπαγορεύουν τη μετεγκατάσταση;
Παραθέσατε διεξοδική περιγραφή των περιβαλλοντικών, κοινωνικών ή υγειονομικών συνθηκών που καθιστούν αναγκαία τη μετεγκατάσταση. Είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υπεύθυνος (βάσει της εθνικής ή της κοινοτικής νομοθεσίας) για τη ρύπανση ή το περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχει προκύψει;
5.3.	Υπάρχει διοικητική ή δικαστική απόφαση με την οποία να διατάσσεται η μετεγκατάσταση της επιχείρησης;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, επισυνάψτε αντίγραφο της σχετικής απόφασης.
Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε ότι ο δικαιούχος θα συμμορφώνεται με τα πλέον αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στη νέα περιοχή όπου εγκαθίσταται.
5.4.	Τι κέρδη μπορεί η επιχείρηση να αναμένει από την πώληση, την απαλλοτρίωση ή την εκμίσθωση των εκτάσεων ή των εγκαταστάσεων που εγκαταλείπονται;
5.5.	Ποιο είναι το κόστος που θα προκύψει σε σχέση με τη νέα εγκατάσταση, εάν υποτεθεί ότι η παραγωγική της ικανότητα είναι ίση με εκείνη της εγκατάστασης που εγκαταλείπεται;
Συνεπάγεται η μετεγκατάσταση κυρώσεις για την πρώιμη καταγγελία της σύμβασης που διέπει τη μίσθωση των εκτάσεων ή των κτιρίων;
Προβλέπεται να προκύψουν οφέλη από τη νέα τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί μετά τη μετεγκατάσταση;
Αναμένονται λογιστικά οφέλη από την καλύτερη χρήση των εγκαταστάσεων μετά τη μετεγκατάσταση;
Ποια είναι η μέγιστη ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης της σχεδιαζόμενης                             ενίσχυσης; ……………………………………..

6.	ενισχυσεισ προσ μικρομεσαιεσ επιχειρησεισ για συμβουλευτικεσ υπηρεσιεσ στον τομεα του περιβαλλοντοσ

6.1.	Ποιοι είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης;
Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ΕΕ L 10 της 13.10.2001, σελ. 33.;
6.2.	Θα παρασχεθούν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξωτερικές εταιρείες;
	Ναι 			Όχι
Υπάρχουν οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των εξωτερικών εταιρειών και των επιχειρήσεων που λαμβάνουν ενίσχυση;
	Ναι 			Όχι
Διευκρινίσατε τον ακριβή χαρακτήρα των συμβουλευτικών υπηρεσιών:....................................................................................................................................................................................................................................
7.	ενισχυση λειτουργιασ για την προωθηση τησ διαχειρισης αποβλητων και τησ εξοικονομησησ ενεργειασ


7.1.	Ποια είναι τα πρόσθετα έξοδα παραγωγής και ποιο μέρος αυτών καλύπτεται από την ενίσχυση;
Εάν η ενίσχυση είναι φθίνουσα, αναφέρατε τις σχετικές ρυθμίσεις.
7.2.	Ποια είναι η προβλεπόμενη διάρκεια εφαρμογής του κοινοποιηθέντος καθεστώτος ενισχύσεων;
7.3.	Ειδικά ερωτήματα για τις ενισχύσεις που αποβλέπουν στην προώθηση της διαχείρισης αποβλήτων:
Πώς διασφαλίζεται ότι ο δικαιούχος θα χρηματοδοτήσει την παρεχόμενη υπηρεσία σε συνάρτηση με την παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων ή/και το κόστος επεξεργασίας;
Εάν πρόκειται για ενίσχυση που αφορά τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, υπάρχει σχετική κοινοτική νομοθεσία;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δώστε διευκρινίσεις:………………………………………………..
Εάν δεν υπάρχουν σχετικές κοινοτικές διατάξεις, υπάρχουν εθνικές διατάξεις;……………..
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δώστε διευκρινίσεις:	
……………….......................................………………………………………
Εάν ναι, είναι οι εθνικές διατάξεις αυστηρότερες από τις κοινοτικές;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, δώστε διευκρινίσεις:………………………………………………..
8.	ενισχυση λειτουργιασ υπο τη μορφη μειωσησ φορου ΄η φορολογικησ απαλλαγησ
8.1.	Θέσπιση νέου φόρου προς εκπλήρωση κοινοτικής υποχρέωσης
8.1.1.	Το κράτος μέλος χορηγεί απαλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα   χαμηλότερο συντελεστή σε σύγκριση με τον κατώτατο κοινοτικό συντελεστή
Ποιον φόρο αφορά η μείωση ή η απαλλαγή;
Με ποιον τρόπο η επιβολή του φόρου συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος;
Ποια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί ή αναμένεται να επιτευχθούν ως απευθείας συνέπεια του φόρου;
Έχουν εγκριθεί οι σχετικές απαλλαγές από το Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής φορολογικής νομοθεσίας;
Γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή χαμηλότερων συντελεστών σε σύγκριση με τους κατώτατους κοινοτικούς συντελεστές;
Υπόκεινται οι κλάδοι που ωφελούνται από τις μειώσεις φόρου σε έντονο ενδοκοινοτικό ή/και διεθνή ανταγωνισμό;
Πόσες επιχειρήσεις είναι πιθανό να υπαχθούν στο συγκεκριμένο μέτρο;
Υπόκεινται οι επιχειρήσεις αυτές σε άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος;
8.1.2.	Το κράτος μέλος χορηγεί μείωση φόρου σε ποσοστό χαμηλότερο  από τον κατώτατο κοινοτικό συντελεστή
Ποιον φόρο αφορά η μείωση ή η απαλλαγή;
Με ποιον τρόπο η επιβολή του φόρου συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος;
Ποια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί ή αναμένεται να επιτευχθούν ως απευθείας συνέπεια του φόρου;
Εξαρτάται η ισχύς των εξαιρέσεων από τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ των αποδεκτριών επιχειρήσεων και του κράτους μέλους με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος;
	Ναι 			Όχι
Ποιος είναι ο χαρακτήρας των συμφωνιών αυτών; …………………………….
Είναι οι συμφωνίες ανοικτές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν από το φορολογικό μέτρο; ……………………………….
Εάν η σύναψη συμφωνίας είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση του φορολογικού ευεργετήματος, ποιο είναι το (αναμενόμενο) ποσοστό προσχώρησης σε συμφωνίες μεταξύ των δικαιούχων του φορολογικού ευεργετήματος;…………..
Ποιος μεριμνά για την παρακολούθηση των συμφωνιών που συνάπτουν οι επιχειρήσεις;
Ποιες κυρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση αθέτησης των  δεσμεύσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες; ……………………….
Επισυνάψτε αντίγραφο των υπόψη συμφωνιών ή περιγράψτε τις λεπτομερώς.
Εάν υπάρχουν εθνικές διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα ίδια με εκείνα των προαναφερθεισών συμφωνιών, επισυνάψτε αντίγραφο των εν λόγω διατάξεων.
Εάν δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων και του κράτους μέλους, ποιο είναι το ποσό του φόρου που θα καταβάλουν εν τέλει οι επιχειρήσεις μετά την εφαρμογή της μείωσης και ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ αυτού του ποσού και του κατώτατου φόρου βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας;
8.1.3.	Εξαίρεση η οποία αφορά τη θέσπιση νέου φόρου που επιβάλλεται ελλείψει κοινοτικής υποχρέωσης
Εξαρτάται η ισχύς των εξαιρέσεων από την οικειοθελή ή υποχρεωτική σύναψη συμφωνιών μεταξύ των επιχειρήσεων και του κράτους μέλους με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος;
	Ναι 			Όχι
                    Ποιος είναι ο χαρακτήρας των συμφωνιών αυτών;
                                		Ναι 			Όχι
Είναι οι συμφωνίες ανοικτές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν από το φορολογικό μέτρο;
	Ναι 			Όχι
Εάν η σύναψη συμφωνίας είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση του φορολογικού ευεργετήματος, ποιο είναι το ποσοστό προσχώρησης σε συμφωνίες μεταξύ των δικαιούχων του φορολογικού ευεργετήματος;
Ποιος μεριμνά για την τήρηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
Ποιες κυρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση αθέτησης των  δεσμεύσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες;	
 ……………………..
Επισυνάψτε αντίγραφο του σχεδίου των συμφωνιών, εάν είναι       διαθέσιμο, ή περιγράψτε το περιεχόμενό τους.
Εάν υπάρχουν εθνικές διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα ίδια με εκείνα των προαναφερθεισών συμφωνιών, επισυνάψτε αντίγραφο των εθνικών αυτών διατάξεων.
Εάν δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων και του κράτους μέλους, ποιο είναι το ποσό του φόρου που θα καταβάλουν εν τέλει οι επιχειρήσεις μετά την εφαρμογή της μείωσης και ποια θα είναι η διαφορά εν συγκρίσει με τον «κανονικό» εθνικό φόρο; ……………………………………..
Παρακαλείσθε να υποβάλετε αριθμητικά δεδομένα τα οποία να επιτρέπουν στην Επιτροπή να εκτιμήσει την αναλογία του φόρου που όντως καταβάλλεται.
Ποια είναι η προβλεπόμενη διάρκεια εφαρμογής του κοινοποιηθέντος σχεδιαζόμενου καθεστώτος ενισχύσεων; ………………………………………………..
8.1.4.	Εξαιρέσεις που ισχύουν σε σχέση με υφιστάμενους φόρους
Ποιος είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του φόρου στον οποίον αναφέρεται το μέτρο;
 Πότε έγινε η θέσπιση του φόρου;
	Για ποιους δικαιούχους προοριζόταν το μέτρο;
	Μήπως η απόφαση για τη χορήγηση μείωσης φόρου στους δικαιούχους τους οποίους αφορά η παρούσα κοινοποίηση ελήφθη σε συνάρτηση με μία σημαντική αύξηση του φόρου;
	Ναι 			Όχι
Εάν ναι, παραθέσατε στοιχεία για την πορεία του σχετικού φορολογικού συντελεστή με την πάροδο του χρόνου σε απόλυτα μεγέθη.
	Κατέστησαν οι εξαιρέσεις αναγκαίες έπειτα από σημαντική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών;
Περιγράψτε τη μεταβολή.	
…………………………………………..;
Πρόκειται για μεταβολή που αφορά ειδικά ένα κράτος μέλος ή καταγράφεται στο σύνολο των κρατών μελών;	
…………………………………………
	Ποια αύξηση επιβαρύνσεων οφείλεται στη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών;	
……………………………………………….
	Ποια είναι η διάρκεια εφαρμογής του κοινοποιηθέντος σχεδιαζόμενου καθεστώτος ενισχύσεων;
8.1.5.	Φορολογική απαλλαγή αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ενέργειας με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής αποτελεσματικότητας.
Ποιες παραδοσιακές πηγές ενέργειας θα χρησιμοποιηθούν για   την παραγωγή της ενέργειας;	
.........………………………………………………….
Ποια θα είναι η διαφορά από την άποψη της ενεργειακής    αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής;…………………………………..
 Ποια είναι τα πρόσθετα έξοδα που θα προκύψουν εξαιτίας της  σχεδιαζόμενης παραγωγής; …………………………………….
9.	ενισχυση λειτουργιασ για την προωθηση των ανανεωσιμων πηγων ενεργειασ
9.1.	Για ποιες μορφές ενέργειας πρόκειται;
Εμπίπτουν ή όχι οι εν λόγω μορφές ενέργειας στον ορισμό των   ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001;
9.2.	Ενίσχυση για την αντιστάθμιση της διαφοράς μεταξύ του κόστους παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των τιμών που ισχύουν στην αγορά για την ούτως παραγόμενη ενέργεια:........…………………..
            Πρόκειται για νέες μονάδες παραγωγής;
     	Ναι 			Όχι
Ποιο είναι το μέσο κόστος παραγωγής και η διαφορά σε σύγκριση με τη μέση αγοραία τιμή για κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας;	
................................ ………………………...
Παρακαλείσθε να περιγράψετε τον ακριβή τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού στήριξης, και ιδίως τη μέθοδο υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης:……………………………….. 
Ποια είναι η προβλεπόμενη διάρκεια απόσβεσης των μονάδων;                             ………………………
Αποδείξτε ότι η καθαρή παρούσα αξία της ενίσχυσης δεν θα υπερβεί την καθαρή παρούσα αξία των συνολικών επενδυτικών δαπανών για τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής ενέργειας  ή για το είδος της μονάδας παραγωγής ενέργειας για την οποία χορηγείται η ενίσχυση:
.........................………………………………… 
Εάν προβλέπεται να χορηγηθεί ενίσχυση επί σειρά ετών, ποιες ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί για την αναθεώρηση του κόστους παραγωγής και των αγοραίων τιμών;
............................................... ………………………
Μήπως οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επίσης επιλέξιμες για επενδυτική ενίσχυση;
  		Ναι 			Όχι
            Εάν ναι, για ποιο ποσό;
Πώς θα ληφθεί υπόψη η επενδυτική ενίσχυση κατά την εξακρίβωση της ανάγκης για ενίσχυση λειτουργίας;
            Περιλαμβάνει η ενίσχυση το στοιχείο της απόδοσης επί του κεφαλαίου;
	Ναι 			Όχι
            Εάν ναι, ποιο είναι το σχετικό ποσό;
            Εξηγείστε τους λόγους για τους οποίους τούτο θεωρείται αναγκαίο.
Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της βιομάζας, μπορεί η ενίσχυση να υπερβεί την κάλυψη των επενδύσεων;
9.3.	Ενισχύσεις υπό μορφή μηχανισμών της αγοράς
            Πρόκειται για νέες μονάδες παραγωγής;
Ποιο είναι το μέσο κόστος παραγωγής της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές εν προκειμένω και ποια είναι η διαφορά σε σύγκριση με τη μέση αγοραία τιμή της ενέργειας;
             Πώς θα λειτουργεί ο σχετικός μηχανισμός;
Πώς διασφαλίζεται ότι ο μηχανισμός δεν αποθαρρύνει όσους παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από το να καταβάλλουν προσπάθεια για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους;
Με ποιον τρόπο λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του μηχανισμού οι εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρισμού;
Εάν πρόκειται για «πράσινα» πιστοποιητικά, προβλέπεται άμεση ή έμμεση παρέμβαση του κράτους μέλους στον καθορισμό των τιμών;
Μπορεί το κράτος μέλος, αν το επιθυμεί, να θέσει νέα πιστοποιητικά στην αγορά ή να τα αγοράσει;
	Ναι 			Όχι
Θα περιλαμβάνει το σύστημα επιβάρυνση η οποία θα είναι πληρωτέα σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης;
	Ναι 			Όχι
 Εάν ναι, πώς θα γίνει η είσπραξη, διαχείριση και χρησιμοποίηση των χρημάτων;
 Πώς θα διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει συνολική υπέρμετρη αντιστάθμιση για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις;
9.4.	Ενίσχυση λειτουργίας με βάση το εξοικονομούμενο εξωτερικό κόστος
           Πρόκειται για νέες μονάδες παραγωγής;
	Ναι 			Όχι
Πώς και από ποιον έχει υπολογισθεί το εξοικονομούμενο εξωτερικό κόστος; Καλείσθε να υποβάλετε αιτιολογημένη συγκριτική ανάλυση κόστους βάσει μετρήσιμων μεγεθών, καθώς και εκτίμηση του εξωτερικού κόστους που προκαλείται από τους ανταγωνιζόμενους παραγωγούς ενέργειας	
.…………………………………………………………………………
Ποιο είναι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά kWh;	
 …………………………….
Με ποιον τρόπο ελέγχεται ότι τα ποσά ενίσχυσης που υπερβαίνουν το ποσό το οποίο προκύπτει από την εναλλακτική δυνατότητα 1 επανεπενδύονται πράγματι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; …………………………………………………..

10.	ενισχυση λειτουργιασ για τη συνδυασμενη παραγωγη θερμοτητασ και ηλεκτρισμου

10.1.	Ποια είναι η πρωτογενής πηγή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί στη μέθοδο παραγωγής;
                     Ποιο είναι το όφελος του σχεδιαζόμενου μέτρου για το περιβάλλον;
Εάν η απόδοση μετατροπής είναι ιδιαιτέρως υψηλή, ποιος είναι ο συγκριτικός μέσος όρος;
Ποια θα είναι η ελάχιστη απόδοση μετατροπής των επιλέξιμων μονάδων συμπαραγωγής;
Εάν το μέτρο οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, διευκρινίσατε τη σχετική αναλογία.
Έχουν ή όχι καταρτισθεί οι σχετικές ρυθμίσεις από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα;
Με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό, εάν υποτεθεί ότι ισχύει κάτι τέτοιο, είναι η συγκεκριμένη μέθοδος παραγωγής λιγότερο επιζήμια για το περιβάλλον;
Ποιες ρυθμίσεις διέπουν τη σχεδιαζόμενη ενίσχυση;
Ποιο είναι το μέσο κόστος παραγωγής και οι μέσες αγοραίες τιμές της παραγόμενης ενέργειας;
Ποια είναι η μέση αγοραία τιμή μιας μονάδας ενέργειας συμβατικού τύπου;
Αν πρόκειται για βιομηχανική χρήση της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, ποια είναι τα πιθανά οφέλη από την παραγωγή θερμότητας;
Εάν προβλέπεται να χορηγηθεί ενίσχυση επί σειρά ετών, ποιες ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί για την προσαρμογή του κόστους παραγωγής και των αγοραίων τιμών;




11.	αλλεσ πληροφοριεσ

Παρακαλείσθε να παραθέσετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία ενδεχομένως θεωρείτε χρήσιμη για την εκτίμηση του εκάστοτε μέτρου ή μέτρων με γνώμονα το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μέρος III.11
Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών σχετικά με τις  κρατικές ενισχύσεις για  επιχειρηματικά κεφάλαια

Το παρόν Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση κάθε καθεστώτος ενισχύσεων που καλύπτεται από την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηματικά κεφάλαια 	Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηματικά κεφάλαια, ΕΕ C 235, της 21.08.2001, σ. 3.. Εάν το καθεστώς ενισχύσεων καλύπτεται από άλλο πλαίσιο ή άλλες κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο κοινοποίησης για το σχετικό πλαίσιο ή τις κατευθυντήριες γραμμές.
1.  Δικαιούχος της ενίσχυσης

Ποιος είναι ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι του καθεστώτος (σημειώσατε κατά περίπτωση ένα ή περισσότερα τετραγωνίδια):
1.1	□ Επενδυτές που ιδρύουν ένα ταμείο ή παρέχουν μετοχικό κεφάλαιο σε εταιρεία ή ομάδα εταιρειών. Να προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2	□ Επενδυτικό ταμείο ή άλλο χρηματοδοτικό μέσο που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Να προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3	□ Επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις. Να προσδιοριστούν τα κριτήρια επιλογής:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2.   Μορφή της  ενίσχυσης

2.1 	Το καθεστώς προβλέπει το ακόλουθο μέτρο ή μέτρα ή/και μέσο ή μέσα (σημειώσατε κατά περίπτωση ένα ή περισσότερα τετραγωνίδια):
	 Σύσταση επενδυτικού ταμείου (δηλαδή ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων) στο οποίο οι δημόσιες αρχές είναι εταίροι, επενδυτές ή συμμετέχοντα μέρη. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 Επιχορηγήσεις σε επενδυτικό ταμείο (δηλαδή ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων) με σκοπό την κάλυψη μέρους των διοικητικών και διαχειριστικών του εξόδων. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 Εγγυήσεις προς τους επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου ή ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίες καλύπτουν μέρος των ζημιών που συνδέονται με την επένδυση, ή εγγυήσεις που χορηγούνται για δάνεια σε επενδυτές ή ταμεία για επενδύσεις σε επιχειρηματικό κεφάλαιο. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 Άλλα χρηματοδοτικά μέσα υπέρ επενδυτών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή ταμείων επιχειρηματικού κεφαλαίου και τα οποία αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές προκειμένου  να πειστούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε επιχειρηματικό κεφάλαιο. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 	Ο συνδυασμός των ανωτέρω μέτρων ή/και μέσων δεν οδηγεί στην εισφορά κεφαλαίων στην επιχείρηση ή στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις μόνο υπό τη μορφή δανείων (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημένων δανείων και των "συμμετοχικών δανείων") ή άλλων μέσων που εγγυώνται στον επενδυτή/δανειοδότη ελάχιστη σταθερή απόδοση. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Υπαρξη αδυναμίας της αγοράς 

3.1 □ Η μέγιστη δόση χρηματοδότησης για τις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις βάσει του καθεστώτος ενισχύσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των:
□ 500.000 ευρώ·
□ 750.000 ευρώ για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές δυνάμενες να τύχουν ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ·
□ 1 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε περιοχές δυνάμενες να τύχουν ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. 
3.2 □ Εάν οι μέγιστες δόσεις χρηματοδότησης για τις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις βάσει του καθεστώτος ενισχύσεων υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια, το καθεστώς θα πρέπει να αιτιολογηθεί από την ύπαρξη "αδυναμίας της αγοράς" στη σχετική περιοχή ή τις περιοχές όπου πραγματοποιείται η επένδυση. Προσδιορίσατε με την παράθεση αποδεικτικών στοιχείων:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Κύρια χαρακτηριστικά της ενίσχυσης 

4.1 	Οι δημόσιοι πόροι περιορίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την πραγματοποίηση επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου σε:
□ επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ ή/και του άρθρου  87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ·
□ μικροεπιχειρήσεις ή μικρές επιχειρήσεις·
□ μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της εκκίνησης ή στα αρχικά στάδια λειτουργίας ή είναι εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές·
□ για επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους πέραν του σταδίου εκκίνησης ή αρχικής λειτουργίας τους, που δεν είναι εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές, προβλέπεται όριο ανά επιχείρηση όσον αφορά το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης δυνάμει του μέτρου. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 	Το καθεστώς αποσκοπεί στην κάλυψη αδυναμίας της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων και προβλέπει την παροχή κεφαλαίων σε επιχειρήσεις κυρίως υπό τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία εφόσον απαιτείται:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.3 	Οι επενδυτικές αποφάσεις αποσκοπούν στην πραγματοποίηση κέρδους και υπάρχει σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων της επένδυσης και της αμοιβής των υπευθύνων για τις επενδυτικές αποφάσεις, όπως αποδεικνύεται από τα εξής :
□ Όλα τα επενδεδυμένα κεφάλαια στις επιχειρήσεις-στόχους παρέχονται από επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε οικονομία της αγοράς·  ή
□ Υπάρχει σημαντική συμμετοχή επενδυτών που δραστηριοποιούνται σε οικονομία της αγοράς στις επιχειρήσεις στόχους. Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3.1 	Στην περίπτωση επενδυτικών ταμείων, ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας των επενδύσεων αποδεικνύεται από (σημειώσατε, κατά περίπτωση, ένα ή περισσότερα τετραγωνίδια):
□ τουλάχιστον 50% του κεφαλαίου του ταμείου παρέχεται από ιδιώτες επενδυτές·
□ τουλάχιστον 30% του κεφαλαίου του ταμείου παρέχεται από ιδιώτες επενδυτές στην περίπτωση μέτρων που εφαρμόζονται σε ενισχυόμενες περιφέρειες δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ ή του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ·
□ άλλοι παράγοντες οι οποίοι δικαιολογούν διαφορετικό ύψος ιδιωτικών κεφαλαίων. Διευκρινίσατε: …………………………………………………… 
□ υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επαγγελματιών διαχειριστών του ταμείου και των συμμετεχόντων σε αυτό η οποία συνδέει την αμοιβή των πρώτων με τα αποτελέσματα του ταμείου και καθορίζει ρητά τους στόχους του ταμείου και το προτεινόμενο επενδυτικό χρονοδιάγραμμα·
□ οι ιδιώτες επενδυτές  εκπροσωπούνται στη λήψη των αποφάσεων·
□ εφαρμόζονται οι καλύτερες πρακτικές και η ρυθμιστική εποπτεία στη διαχείριση του ταμείου.
4.4 □ Ο βαθμός στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ επενδυτών και μεταξύ επενδυτικών ταμείων είναι ο ελάχιστος δυνατός, όπως αποδεικνύεται από:
□ πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον προσδιορισμό τυχόν "προνομιακών όρων" που παρέχονται σε ιδιώτες επενδυτές·
□ στην περίπτωση επενδυτικού ταμείου, δημόσια πρόσκληση προς τους επενδυτές κατά την έναρξη λειτουργίας του ταμείου·
□ στην περίπτωση καθεστώτος (π.χ. καθεστώτος εγγυήσεων), το γεγονός ότι θα παραμείνει ανοικτό για όλα τα νέα μέλη.
4.5 □  Κάθε επένδυση θα στηρίζεται στην ύπαρξη λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας κάθε σχεδίου.
4.6 □ Το καθεστώς προβλέπει έναν σαφή "μηχανισμό εξόδου". Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.7 □	Προβλέπεται δυνατότητα «ανακύκλωσης κεφαλαίων» στο εσωτερικό ενός καθεστώτος;
4.8 □ Τομεακός προσανατολισμός. Οι επιχειρήσεις - στόχοι δραστηριοποιούνται σε έναν ορισμένο ή ορισμένους μόνο τομείς της οικονομίας. Να προσδιοριστεί ο τομέας ή οι τομείς καθώς και οι εμπορικοί στόχοι ή οι στόχοι γενικού συμφέροντος που εξυπηρετούνται : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Σώρευση της ενίσχυσης

5.1 □ Εάν το καθεστώς προβλέπει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται η επένδυση, λαμβάνουν αυτές ήδη ενίσχυση δυνάμει άλλου πλαισίου 	Οι πληροφορίες που πρέπει να χορηγηθούν δεν περιλαμβάνουν τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  (ΕΕ L 10, της 13.1.2001, σ. 30) που έχουν χορηγηθεί στην ίδια επιχείρηση, και οι οποίες δεν χρειάζεται να αναφερθούν., συμπεριλαμβανομένων άλλων καθεστώτων που έχουν εγκριθεί; Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 □ Εάν το μετοχικό κεφάλαιο που παρέχεται στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο καθεστώτος επιχειρηματικού κεφαλαίου χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των αρχικών επενδύσεων, του κόστους έρευνας και ανάπτυξης ή άλλων στοιχείων κόστους που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση ενίσχυσης σύμφωνα με άλλα πλαίσια κανόνων, το σχετικό ανώτατο όριο ενίσχυσης που εφαρμόζεται λαμβάνει επίσης υπόψη το στοιχείο ενίσχυσης του καθεστώτος επιχειρηματικού κεφαλαίου; Παραθέσατε λεπτομερή στοιχεία: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Αλλες πληροφοριεσ

Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρείτε ότι συνδέονται με την αξιολόγηση του σχετικού μέτρου ή μέτρων βάσει της ανακοίνωσης σχετικά με τις ενισχύσεις για τα επιχειρηματικά κεφάλαια.

