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LIITE III
Lomake 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn raportointivelvollisuuden mukaisten yhteenvetotietojen toimittamiseksi
Olkaa hyvä ja täyttäkää kohtiin jäljempänä pyydetyt tiedot. 
I osa

Tuen viitenumero
(komissio täyttää tämän kohdan)
Jäsenvaltio

Jäsenvaltion viitenumero

Alue
Alueen nimi (NUTS	Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics).)

Aluetukea koskevat olosuhteet	Perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukainen alue, perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukainen alue, edellä mainittujen yhdistelmä, alueellisen tuen ulkopuolelle jäävä alue. 
Myöntävä viranomainen
Nimi 


Osoite
Verkkosivut

Tukitoimenpiteen nimike 

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Internet-osoite tukitoimenpiteen koko tekstiin 

Toimenpiteen tyyppi 
Ohjelma


Tapauskohtainen tuki
Tuensaajan nimi

.Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Komission käyttämä tukinumero

Jatkaminen


Muuttaminen

Kesto	Ajanjakso, jonka kuluessa myöntävä viranomainen voi sitoutua tuen myöntämiseen.
Ohjelma
pp.kk.vv – pp.kk.vv
Myöntämispäivä	Tuki on katsottava myönnetyksi sillä hetkellä, kun tuensaajalle myönnetään laillinen oikeus tuensaantiin asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla. 

Tapauskohtainen tuki
pp.kk.vv
Toimiala(t)
Kaikki tukikelpoiset toimialat 


Rajattu tiettyihin aloihin – täsmennetään NACE Rev. 2 ‑luokituksen mukaisesti	Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus NACE Rev. 2 (Statistical classification of Economic Activities in the European Community).


Tuensaajatyyppi
Pk-yritys


Suuri yritys

Talousarvio

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä	Tukiohjelman tapauksessa: Ilmoitetaan kaikkien ohjelmaan sisältyvien tukivälineiden osalta suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä tai arvioitu vuotuinen verotulojen menetys.
Kansallisena valuuttana: … (miljoonaa)

Yritykselle myönnettävän tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä	Tapauskohtaisen tuen tapauksessa: Ilmoitetaan kokonaistukimäärä/verotulojen menetys.
Kansallisena valuuttana: … (miljoonaa)


Takaukset	Takausten osalta ilmoitetaan takauksen kohteena olevien lainojen (enimmäis)määrä.
Kansallisena valuuttana: … (miljoonaa)
Tukiväline (5 artikla)



Avustus


Korkotuki


Laina 


Takaus/
Viittaus komission päätökseen	Tarvittaessa viittaus komission päätökseen, jolla hyväksytään bruttoavustusekvivalentin laskentamenetelmä asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.  


Verotoimenpide 


Riskipääoma 


Takaisinmaksettavat ennakot 


Muu (täsmennetään) 

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta 
Viitenumero(t):
Yhteisön rahoituksen määrä
Kansallisena valuuttana: … (miljoonaa)
II osa
Ilmoitetaan, minkä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen säännöksen nojalla tukitoimenpide on pantu täytäntöön.

Yleiset tavoitteet (luettelo)
Tavoitteet
(luettelo)
Tuen enimmäis-intensiteetti prosentteina 
tai enimmäis-määrä kansallisessa valuutassa
Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina
Alueellinen investointi- ja työllisyystuki	Kun kyseessä on tapauskohtainen alueellinen tuki, jota myönnetään tukiohjelmasta myönnettävän tuen sijaan, ilmoitetaan sekä ohjelman mukaan myönnetty tuki-intensiteetti että tapauskohtaisen tuen intensiteetti.  (13 artikla) 
Ohjelma
…%


Tapauskohtainen tuki (13 artiklan 1 kohta)
…%

Tuki vastaperustetuille pienille yrityksille (14 artikla)


…%

Pk-yrityksille myönnettävä investointi- ja työllisyystuki (15 artikla) 



…%

Tuki naisyrittäjien äskettäin perustamille pienille yrityksille (16 artikla)

…%

Ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki (17–25 artikla) 
Investointituki yrityksille yhteisön normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen yhteisön normien puuttuessa (18 artikla)
Ilmoittakaa asianomaisen normin viitetiedot.

…%


Tuki yhteisön normit ylittävien tai yhteisön normien puuttuessa ympäristönsuojelun tasoa parantavien uusien kuljetusajoneuvojen hankintaan (19 artikla) 

…%


Pk-yritysten ennakoivaan mukautumiseen tuleviin yhteisön normeihin myönnettävä tuki (20 artikla)
…%


Energiansäästötoimenpiteisiin tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristön-suojelutuki (21 artikla)
…%


Tehokkaaseen yhteistuotantoon tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristön-suojelutuki (22 artikla)
…%


Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen tehtäviin investointeihin myönnettävä ympäristönsuojelutuki (23 artikla)
…%


Ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki (24 artikla)
…%


Ympäristöveron alennusten muodossa myönnettävä tuki (25 artikla)
Kansallisena valuuttana: …

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin ja pk-yritysten osallistumiseen messuille myönnettävä tuki (26–27 artikla)
Pk-yrityksille konsultti-palveluihin myönnettävä tuki (26 artikla)
…%


Pk-yritysten osallistumiseen messuille myönnettävä tuki (27 artikla)
…%

Riskipääoman muodossa myönnettävä tuki (28–29 artikla)

Kansallisena valuuttana: …

Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki (30– 37 artikla)
Tutkimus- ja kehitys-hankkeisiin myönnettävä tuki (31 artikla) 
Perustutkimus
(31 artiklan 2 kohdan a alakohta)
…%



Teollinen tutkimus
(31 artiklan 2 kohdan b alakohta)
…%



Kokeellinen kehittäminen (31 artiklan 2 kohdan c alakohta)
…%


Teknisiin toteutettavuus-tutkimuksiin myönnettävä tuki (32 artikla)
…%


Teollisoikeuksien kustannusten kattamiseen myönnettävä tuki pk-yrityksille (33 artikla)
…%


Maatalous- ja kalastusaloja koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä tuki (34 artikla)
…%


Nuorille innovatiivisille yrityksille myönnettävä tuki (35 artikla)
Kansallisena valuuttana: …


Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin (36 artikla)
Kansallisena valuuttana: …


Tuki korkeasti koulutetun henkilöstön lainaamiseen (37 artikla)
Kansallisena valuuttana: …

Koulutustuki (38–39 artikla)
Erityiskoulutus (38 artiklan 1 alakohta)
…%


Yleiskoulutus (38 artiklan 2 alakohta)
…%

Epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävä tuki (40–42 artikla)
Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoon (40 artikla)
…%


Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämiseen (41 artikla)
…%


Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämiseen (42 artikla)
…%



