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BILAG III
Formular til fremsendelse af kortfattede oplysninger om støtteordninger eller ad hoc-støtte i henhold til artikel 9, stk. 1
Nedenstående oplysningsformular bedes udfyldt.
Del I

Sag nr.
(udfyldes af Kommissionen)
Medlemsstat

Medlemsstatens referencenr.

Region
Regionens navn (NUTS	NUTS – den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder. )
Regionens støttestatus	Traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), blandede områder, ikke-regionalstøtteberettigede områder.

Støtteydende myndighed 
Navn 


Adresse

Internetadresse

Støtteforanstaltningens titel 

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officielle nationale bekendtgørelse)

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst 

Foranstaltningens type 
Støtteordning


Ad hoc-støtte
Støttemodtagers navn 

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Sagsnummer i Kommissionen

Forlængelse


Ændring 

Varighed	Det tidsrum, for hvilket den støtteydende myndighed kan afgive støttetilsagn. 
Støtteordning
fra dd/mm/åå til dd/mm/åå
Dato for støttens tildeling	Støtte anses for ydet på det tidspunkt, hvor retten til at modtage støtten overdrages til støttemodtageren i henhold til de gældende nationale retsregler. 
Ad hoc-støtte
dd/mm/åå
Erhvervssektor(er) 
Alle støtteberettigede erhvervssektorer 


Begrænset til bestemte sektorer - Anfør hvilke i henhold til NACE Rev. 2.	NACE Rev.2 - den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab.

Støttemodtagerkategori 
Små og mellemstore virksomheder


Store virksomheder 

Budget 
Ordningens planlagte samlede årlige budget	For støtteordningers vedkommende angives støtteordningens planlagte samlede årlige budget eller det anslåede årlige afgiftstab for alle støtteformer indeholdt i ordningen. 
… mio. i national valuta


Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden	For ad hoc-støttes vedkommende angives det samlede årlige beløb eller afgiftstab. 
… mio. i national valuta



For garantier	For garantiers vedkommende angives det (maksimale) lånebeløb, der garanteres for. 
… mio. i national valuta

Støttens form (artikel 5)



Tilskud 


Rentetilskud 


Lån 


Garanti/
Henvisning til kommissionsbeslutning	Der henvises eventuelt til den beslutning, hvorved Kommissionen godkendte metoden for beregning af bruttosubventionsækvivalenten, jf. forordningens artikel 5, stk. 1, litra c). 


Skatteforanstaltning 


Risikovillig kapital 


Tilbagebetalingspligtige lån 


Andet (bedes angivet nærmere) 

Hvis samfinansieret med fællesskabsfonde 
Henvisning(er):
Beløb for fællesskabsfinansiering
… mio. i national valuta 
Del II
Angiv i henhold til hvilken bestemmelse i den generelle gruppefritagelsesforordning støtteforanstaltningen indføres

Generelle mål 
Mål 

Maksimal støtteintensitet i %
eller Maksimalt støttebeløb i national valuta 
 Små og mellemstore virksomheder - tillæg 
i %
Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte	For regional ad hoc-støtte, der ydes ud over støtte ydet under en eller flere støtteordninger, angives såvel støtteintensiteten for den støtte, der ydes under ordningen, som ad hoc-støttens støtteintensitet. 
(artikel 13) 
Støtteordning 
…%


Ad hoc-støtte (artikel 13, stk. 1)
…%

Støtte til nyoprettede små virksomheder (artikel 14)

…%

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15) 

…%

Støtte til nye små virksomheder oprettet af kvindelige iværksættere (artikel 16)

…%

Støtte til miljøbeskyttelse (artikel 17-25)
Investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end fællesskabsstandarderne for miljøbeskyttelse eller øge miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 18).
Anfør venligst hvilken specifik standard
…%


Støtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end fællesskabsstandarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 19)
…%


Støtte til tidlig tilpasning til nye fællesskabsstandarder for små og mellemstore virksomheder (artikel 20)
…%


Støtte til miljøinvesteringer i energibesparende foranstaltninger (artikel 21)
…%


Støtte til miljøinvesteringer i højeffektiv kraftvarmeproduktion (artikel 22)
…%


Støtte til miljøinvesteringer til fremme af energi fra vedvarende energikilder (artikel 23)
…%


Støtte til miljøundersøgelser (artikel 24)
…%


Støtte i form af lempelse af miljøafgifter (artikel 25)
… i national valuta 

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder 's deltagelse i messer (artikel 26-27)
Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)
…%


Støtte til små og mellemstore virksomheder 's deltagelse i messer (artikel 27)
…%

Støtte i form af risikovillig kapital (artikel 28-29)

… i national valuta 

Støtte til forskning, udvikling og innovation (artikel 30‑37)
Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter (artikel 31) 
Grundforskning 
(artikel 31, stk. 2, litra a)
…%



Industriel forskning
(artikel 31, stk. 2, litra b)
…%



Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)
…%


Støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser (artikel 32)
…%


Støtte til små og mellemstore virksomheder 's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder (artikel 33)
…%


Støtte til forskning og udvikling i landbrugs- og fiskerisektoren (artikel 34)
…%


Støtte til unge innovative virksomheder (artikel 35)
… i national valuta


Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupporttjenester (artikel 36)
.. i national valuta


Støtte til lån af højt kvalificeret personale (artikel 37)
.. i national valuta

Uddannelsesstøtte (artikel 38-39)
Specifik uddannelse (artikel 38, stk. 1)
…%


Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)
…%

Støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere (artikel 40-42)
Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere (artikel 40)
…%


Støtte i form af løntilskud til ansættelse af handicappede arbejdstagere (artikel 41)
…%


Støtte til kompensation for meromkostningerne ved beskæftigelse af handicappede arbejdstagere (artikel 42)
…%



