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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Έντυπο για την υποβολή περιλήψεων πληροφοριών δυνάμει της υποχρεώσεως υποβολής αναφορών που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1
Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: 
Μέρος I

Στοιχεία αναφοράς της ενίσχυσης
(συμπληρώνεται από την Επιτροπή)
Κράτος μέλος

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Περιφέρεια
Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)	NUTS - Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων  

Καθεστώς περιφερειακής ενίσχυσης	Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης μικτές περιφέρειες, περιφέρειες που δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις. 

Χορηγούσα αρχή
Ονομασία 


Διεύθυνση 
Δικτυακός χώρος

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης 

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 

Τύπος μέτρου 
Καθεστώς


Ενίσχυση ad hoc
Ονομασία του δικαιούχου

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Αριθμός καταχώρισης της Επιτροπής

Παράταση


Τροποποίηση

Διάρκεια	Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Καθεστώς
από ηη/μμ/εε έως ηη/μμ/εε
Ημερομηνία χορήγησης	Η ενίσχυση θεωρείται ότι χορηγείται κατά τη χρονική στιγμή της απονομής στο δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς.  

Ενίσχυση ad hoc
ηη/μμ/εε
Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)
Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση 


Περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς - Να διευκρινιστεί σύμφωνα με την NACE αναθ. 2.	NACE αναθ.2 - στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.


Κατηγορία δικαιούχου
ΜME


Μεγάλες επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός 
Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος	Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: Αναφέρεται το ετήσιο συνολικό ύψος του προβλεπόμενου από το καθεστώς προϋπολογισμού ή οι εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς.

Εθνικό νόμισμα... (σε εκατ.)


Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση	Σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης ad hoc: να αναφέρεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης/η συνολική απώλεια φόρου.

Εθνικό νόμισμα... (σε εκατ.)


Για εγγυήσεις	Για τις εγγυήσεις, να αναφέρεται το (ανώτατο) ποσό των εγγυημένων δανείων.

Εθνικό νόμισμα... (σε εκατ.)
Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)



Επιχορήγηση


Επιδότηση επιτοκίου


Δάνειο 


Εγγύηση/
Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής	Κατά περίπτωση, παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού.  



Φορολογικό μέτρο 


Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου 


Επιστρεπτέες προκαταβολές 


Άλλα (να διευκρινιστούν) 

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία 
Παραπομπή(-ές):
Ποσό κοινοτικής χρηματοδότησης
Εθνικό νόμισμα... (σε εκατ.)

Μέρος II
Να αναφερθεί η διάταξη του κανονισμού γενικής απαλλαγής κατά κατηγορίες βάσει της οποίας εφαρμόζεται το μέτρο ενίσχυσης.

Γενικοί στόχοι (κατάλογος)
Στόχοι
(κατάλογος)
Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης 
σε %
ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα
ΜME - πριμοδοτήσεις σε % 

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση	Στην περίπτωση ad hoc περιφερειακής ενίσχυσης για τη συμπλήρωση ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο καθεστώτος (-ώτων) ενίσχυσης, να αναφέρεται τόσο η ένταση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του καθεστώτος όσο και η ένταση της ενίσχυσης ad hoc.  (άρθρο 13) 

Καθεστώς
…%


Ενίσχυση ad hoc (άρθρο 13 παρ. 1.)
…%

Ενισχύσεις προς νέες μικρές επιχειρήσεις 
(άρθρο 14)



…%

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 15) 



…%

Ενισχύσεις για μικρές επιχειρήσεις ιδρυόμενες από γυναίκες επιχειρηματίες 
(άρθρο 16)

…%

Ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρα 17 – 25) 
Επενδυτική ενίσχυση προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων (άρθρο 18)
Αναφέρατε παραπομπή στο συγκεκριμένο πρότυπο 

…%


Ενίσχυση για την απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν τον βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων (άρθρο 19) 

…%


Ενίσχυση προς ΜΜΕ για την πρόωρη προσαρμογή στα μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα (άρθρο 20)
…%


Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (άρθρο 21)
…%


Περιβαλλοντική επενδυτική ενίσχυση για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (άρθρο 22)
…%


Περιβαλλοντική επενδυτική ενίσχυση για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 23)
…%


Ενίσχυση για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (άρθρο 24)
…%


Ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών φόρων (άρθρο 25)
…εθνικό νόμισμα

Ενίσχυση για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ και συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρα 26 – 27)
Ενίσχυση για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 26)
…%


Ενίσχυση για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 27)
…%

Ενίσχυση με μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων
(άρθρα 28-29)

…εθνικό νόμισμα

Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία
(άρθρα 30 – 37)
Ενίσχυση για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31) 
Βασική έρευνα 
(άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. α))
…%



Βιομηχανική έρευνα 
(άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β))
…%



Πειραματική ανάπτυξη (άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ))
…%


Ενίσχυση για τεχνικές μελέτες σκοπιμότητας (άρθρο 32)
…%


Ενίσχυση για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 33)
…%


Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας (άρθρο 34)
…%


Ενίσχυση για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (άρθρο 35)
…εθνικό νόμισμα


Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας 
(άρθρο 36)
…εθνικό νόμισμα


Ενισχύσεις για το δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης 
(άρθρο 37)
…εθνικό νόμισμα

Ενίσχυση κατάρτισης (άρθρα 38 – 39)
Ειδικής κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 1)
…%


Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2)
…%

Ενίσχυση για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και για εργαζόμενους με αναπηρία 
(άρθρα 40 – 42)
Ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού (άρθρο 40)
…%


Ενίσχυση για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία με τη μορφή επιδότησης μισθού (άρθρο 41)
…%


Ενίσχυση για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση ατόμων με αναπηρία (άρθρο 42)
…%



