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III. MELLÉKLET
A 9. cikk (1) bekezdésének szerinti jelentési kötelezettségnek megfelelően benyújtandó összefoglaló adatok formanyomtatványa
Kérjük, adja meg az alábbi adatokat.
I. rész

A támogatás azonosítója
(a Bizottság tölti ki)
Tagállam

A tagállam azonosítója

Régió
Régió megnevezése (NUTS	NUTS - a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája.)
Regionális támogatásfajta	Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének (a) pontja, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének (c) pontja, vegyes területek, regionális támogatásra nem jogosult területek.

A támogatást odaítélő hatóság
Név 


Cím

Internetes cím (honlap)

A támogatási intézkedés jogcíme 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 

Az intézkedés típusa 
Program


Ad hoc támogatás
A kedvezményezett neve

A létező támogatási intézkedés módosítása

Bizottsági támogatási szám

Határidő-hosszabbítás


Módosítás

Időtartam	Az az időszak, amely alatt a támogatást nyújtó hatóság kötelezettséget vállalhat támogatások odaítélésére.
Program
éé/hh/nn – éé/hh/nn
Támogatás odaítélésének időpontja 	A támogatást abban az időpontban kell odaítéltnek tekinteni, amikor a kedvezményezett az alkalmazandó nemzeti jogszabály alapján jogot szerez arra, hogy megkapja a támogatást. 
Ad hoc támogatás
éé/hh/nn
Érintett gazdasági ágazatok
Valamennyi támogatható gazdasági ágazat 


Meghatározott ágazatok - Adja meg a NACE Rev. 2. szerinti besorolást	NACE Rev.2 - gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása az Európai Közösségben.

A kedvezményezett típusa
Kkv


Nagyvállalat

Költségvetés 
A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg	Támogatási program esetében: Adja meg a program keretében előirányzott éves összköltségvetési összeget, vagy az éves becsült adóalap-csökkenést a program keretében biztosított összes támogatási eszköz vonatkozásában.
Nemzeti valutanem … (millió)


A vállalkozás számára juttatott ad hoc támogatás teljes összege	Ad hoc támogatás nyújtása esetén: Adja meg a teljes támogatási összeget/adóalap-csökkenést.
Nemzeti valutanem … (millió)


Kezességvállalásra elkülönített rész	Kezességvállalás esetén adja meg a kezességvállalással biztosított kölcsönök (maximális) összegét.
Nemzeti valutanem … (millió)
Támogatási eszköz (5. cikk)



Vissza nem térítendő támogatás


Kamattámogatás


Kölcsön 


Kezességvállalás/
a bizottsági határozat megnevezése	A rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban adott esetben meg kell adni azt a bizottsági határozatot, amely jóváhagyta a bruttó támogatástartalom kiszámításához használt módszertant. 


Adópolitikai intézkedés


Kockázati tőke 


Visszatérítendő előleg 


Egyéb (Kérjük megadni) 

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén 
Hivatkozások:
A közösségi finanszírozás összege
Nemzeti valutanem … (millió)

II. rész
Kérjük adja meg, hogy a támogatási intézkedés az általános csoportmentességi rendelet amely rendelkezése alapján kerül végrehajtásra.

Általános célkitűzések
(lista)
Célkitűzések
(lista)
Maximális támogatási intenzitás 
(%)
vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)
Kkv-többlettámogatás 
%
Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás	A támogatási program(ok) keretében nyújtott támogatást kiegészítő ad hoc regionális támogatás esetében adja meg mind a programhoz tartozó, mind pedig az ad hoc támogatáshoz tartozó támogatásintenzitást. (13. cikk) 
Program
…%


Ad hoc támogatás (13. cikk (1) bekezdés)
…%

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (14. cikk) 

…%

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (15. cikk) 

…%

Női vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás (16. cikk)

…%

Környezetvédelmi támogatások (17 ‑ 25. cikk)
A vállalkozások számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatások (18. cikk)
Adja meg a szabvány konkrét megnevezését.
…%


A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás (19. cikk)
…%


A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás (20. cikk)
…%


Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás (21. cikk)
…%


A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi támogatás (22. cikk)
…%


A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás (23. cikk)
…%


Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás (24. cikk)
…%


Környezeti adók csökkentése formájában nyújtott támogatás (25. cikk)
…nemzeti valutanem

Kkv-k részére tanácsadáshoz és kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatások (26 ‑ 27. cikk)
A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (26. cikk)
…%


A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (27. cikk)
…%

Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás (28 ‑ 29. cikk)

… nemzeti valutanem

Kutatási, fejlesztési és innovációs támogatások (30 ‑ 37. cikk)
Kutatási és fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (31. cikk) 
Alapkutatás 
(31. cikk (2) bekezdés a) pont)
…%



Ipari kutatás 
(31. cikk (2) bekezdés b) pont)
…%



Kísérleti fejlesztés (31. cikk (2) bekezdés c) pont)
…%


A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás (32. cikk)
…%


A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás (33. cikk)
…%


A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk)
…%


Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás (35. cikk)
… nemzeti valutanem


Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (36. cikk)
… nemzeti valutanem


A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás (37. cikk)
… nemzeti valutanem

Képzési támogatások (38 – 39. cikk)
Szakosított képzés (38. cikk 1. pont)
…%


Általános képzés (38. cikk 2. pont)
…%

A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatások (40 – 42. cikk)
A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (40. cikk)
…%


A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (41. cikk)
…%


A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás (42. cikk)
…%



