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III LISA
Vorm artikli 9 lõike 1 kohase kokkuvõtliku teabe esitamiseks
Esitage järgmine teave: 
I osa

Abi number
(täidab komisjon)
Liikmesriik

Liikmesriigi antud number

Piirkond
Piirkonna nimi (NUTS	NUTS - statistiliste territoriaaljaotuste nomenklatuur (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) ) 

Regionaalabi staatus	Asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkt a või c, segavaldkonnad, regionaalabi saamiseks mittekõlblikud piirkonnad. 

Abi andev ametiasutus
Nimi 


Aadress

Veebileht

Abimeetme nimetus 

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde 

Meetme liik 
Abikava


Erakorraline abi
Abisaaja nimi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Komisjoni antud abi number

Pikendamine


Muutmine

Kestus	Ajavahemik, mille kestel abi andev ametiasutus saab võtta kohustuse abi andmiseks.
Abikava
pp/kk/aa – pp/kk/aa
Abi andmise kuupäev	Abi andmise ajana käsitletakse aega, mil abisaajal tekib vastavalt liikmesriigi õigusaktidele seaduslik õigus abi saada. 

Erakorraline abi
pp/kk/aa
Sektorid
Kõik abikõlblikud sektorid 


Ainult teatavatele sektoritele antav abi – palun täpsustage vastavalt NACE Rev. 2-le	NACE Rev.2 - Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus..


Abisaaja liik
VKE


Suurettevõte

Eelarve 
Abikavas ettenähtud eelarve aastane üldsumma	Abikava korral: Näidake abikava raames planeeritud eelarve aastane kogusumma või prognoositud saamata jääv aastane maksutulu kõigi abikava raamesse kuuluvate abimeetmete puhul.

Riigi vääringus … (miljonites)


Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma	Erakorralise abi andmise korral: Näidake abi kogusumma / kogu saamata jääv maksutulu.

Riigi vääringus … (miljonites)


Tagatised	Tagatiste puhul näidake tagatavate laenude (maksimaalne) summa.

Riigi vääringus … (miljonites)
Abimeede (artikkel 5)



Toetus


Intressitoetus


Laen 


Tagatis/

Viide komisjoni otsusele	Vajaduse korral esitatav viide komisjoni otsusele, millega kiidetakse heaks brutotoetusekvivalendi arvutamise metoodika, kooskõlas määruse artikli 5 lõike 1 punktiga c.  


Maksumeede 


Riskikapital 


Tagasimakstavad ettemaksed 


Muu (palun täpsustage) 

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral 
Viited:
Ühenduse rahastatav summa
Riigi vääringus … (miljonites)

II osa
Näidake, millise üldise grupierandi määruse artikli alusel abimeedet rakendatakse

Üldeesmärgid (loetelu)
Eesmärgid
(loetelu)
Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus
VKEde soodustused 
(%)
Investeeringuteks ettenähtud ja tööhõivealane regionaalabi	Kui abikava(de) raames antavale abile lisandub erakorraline regionaalabi, siis näidake abi osatähtsus nii abikava raames antava abi kui ka erakorralise abi puhul.  (artikkel 13) 

Abikava
…%


Erakorraline abi (artikli 13 lõige 1)
…%

Uutele väikeettevõtetele antav abi 
(artikkel 14)



…%

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)


…%

Abi naisettevõtjate asutatud uutele ettevõtetele (artikkel 16)

…%

Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 17‑25) 
Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel järgida ühenduse keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rangemaid normatiive või parandada keskkonnakaitset ühenduse normatiivide puudumisel (artikkel 18)
Esitada viide asjaomasele normatiivile 

…%


Abi selliste uute transpordivahendite omandamiseks, mille keskkonnanõuded on ühenduse normatiividest rangemad või mille kasutamine parandaks keskkonnakaitset, kui ühenduse normatiivid puuduvad (artikkel 19) 

…%


VKEdele nende varaseks vastavusseviimiseks tulevaste ühenduse normatiividega antav abi (artikkel 20)
…%


Energia säästva kasutamise meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 21)
…%


Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 22)
…%


Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 23)
…%


Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 24)
…%


Keskkonnamaksu vähenduste vormis antav abi (artikkel 25)
… riigi vääringus

VKEdele nõustamiseks ja messidel osalemiseks antav abi (artiklid 26–27)
VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)
…%


VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)
…%

Riskikapitali vormis antav abi (artiklid 28‑29)

… riigi vääringus

Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 30‑37)
Teadus- ja arendustegevuse projektidele antav abi (artikkel 31) 
Alusuuring 
(artikli 31 lõike 2 punkt a)
…%



Rakendusuuring 
(artikli 31 lõike 2 punkt b)
…%



Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)
…%


Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)
…%


VKEdele tööstusomandi õiguste omandamise kulude katteks antav abi (artikkel 33)
…%


Põllumajandus- ja kalandussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 34)
…%


Noortele innovatiivsetele ettevõtetele antav abi (artikkel 35)
… riigi vääringus


Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi 
(artikkel 36)
… riigi vääringus


Kõrge kvalifikatsiooniga töötajate laenamiseks antav abi 
(artikkel 37)
… riigi vääringus

Koolitusabi (artiklid 38–39)
Erikoolitus (artikli 38 lõike 2 punkt 1)
…%


Üldkoolitus (artikli 38 lõike 2 punkt 2)
…%

Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi (artiklid 40–42)
Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 40)
…%


Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 41)
…%


Abi puudega töötajate tööhõivega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks (artikkel 42)
…%



