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III PIELIKUMS
Veidlapa informācijas kopsavilkuma nosūtīšanai saskāņā ar paziņošanas pienākumu, kas paredzēts 9. panta 1. punktā
Lūdzam ierakstīt turpmāk prasīto informāciju. 
I daļa

Atbalsta atsauces numurs
(aizpilda Komisija)
Dalībvalsts

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģions
Reģiona nosaukums (NUTS	NUTS – Teritoriālo vienību nomenklatūra statistikai )

Reģionālā atbalsta statuss	Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunkts, Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts, jaukti reģioni, reģioni, kas nav tiesīgi saņemt reģionālo atbalstu. 

Piešķīrēja iestāde
Nosaukums 


Adrese

Tīmekļa vietne

Atbalsta pasākuma nosaukums 

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu 

Pasākuma veids 
Shēma


Ad hoc atbalsts
Saņēmēja nosaukums
Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Komisijas piešķirtais atbalsta numurs

Pagarinājums


Grozījums

Ilgums	Periods, kura laikā piešķīrēja iestāde apņemas piešķirt atbalstu.
Shēma
dd.mm.gg. līdz dd.mm.gg.
Piešķiršanas datums	Atbalsts ir jāuzskata par piešķirtu tad, kad saskaņā ar piemērojamo valsts tiesisko regulējumu saņēmējam tiek nodotas juridiskās tiesības saņemt atbalstu.  
Ad hoc atbalsts
(dd.mm.gg.)
Attiecīgās tautsaimniecības nozares
Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 


Tikai atsevišķām nozarēm – lūdzam precizēt atbilstoši NACE Rev.2	NACE Rev.2 ir saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā..

Saņēmēja veids
MVU


Lielie uzņēmumi

Budžets 
Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets	Atbalsta shēmas gadījumā norādīt shēmā ieplānoto kopējo budžeta summu gadā vai nodokļu zaudējumu novērtējumu gadā visiem atbalsta instrumentiem, ko aptver šī shēma.
Valsts valūta …(miljonos)


Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa	Ad hoc atbalsta gadījumā norādīt kopējo atbalsta summu/nodokļu zaudējumu.
Valsts valūta …(miljonos)


Garantijām	Attiecībā uz garantijām norādīt maksimālo nodrošināto aizdevumu summu.
Valsts valūta …(miljonos)
Atbalsta instruments (5. pants)
Dotācija


Procentu likmes subsīdija


Aizdevums 


Garantija/
Atsauce uz Komisijas lēmumu	Attiecīgos gadījumos atsauce uz Komisijas lēmumu, ar kuru apstiprina bruto dotācijas ekvivalenta aprēķināšanas metodi saskaņā ar regulas 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu. 


Fiskāls pasākums 


Riska kapitāls 


Atmaksājamie avansi 


Citi (lūdzam precizēt) 

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem 
Atsauce(-s):
Kopienas finansējuma summa
Valsts valūta …(miljonos)
II daļa
Lūdzam norādīt grupu atbrīvojuma regulas nosacījumu, saskaņā ar kuru īsteno atbalsta pasākumu.

Vispārēji mērķi (saraksts)
Mērķi
(saraksts)
Atbalsta maksimālā intensitāte 
%
vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā
MVU atvieglojumi 
%
Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai	Ja ad hoc reģionālais atbalsts papildina saskaņā ar atbalsta shēmu(-ām) piešķirto atbalstu, lūdzam norādīt gan saskaņā ar shēmu piešķirtā atbalsta intensitāti, gan ad hoc atbalsta intensitāti. (13. pants) 
Shēma
…%


Ad hoc atbalsts (13. panta 1. punkts)
…%

Atbalsts jaunizveidotiem maziem uzņēmumiem 
(14. pants)

…%

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants) 

…%

Atbalsts jaunizveidotiem maziem uzņēmumiem, kuru dibinātājas ir sievietes 
(16. pants)

…%

Atbalsts vides aizsardzībai (17.-25. pants) 
Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par Kopienas standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav (18. pants)
Lūdzam dot konkrētu norādi uz attiecīgo standartu 
…%


Atbalsts tādu jaunu transportlīdzekļu iegādei, kas atbilst augstākiem standartiem nekā Kopienā piemērojamie standarti vai kuru izmantošana paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja nav noteikti Kopienas standarti (19. pants) 
…%


Atbalsts MVU, lai uzsāktu savlaicīgu pielāgošanos turpmākajiem Kopienas standartiem (20. pants)
…%


Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībā energotaupības pasākumiem (21. pants)
…%


Vides aizsardzības atbalsts ieguldījumiem augstas efektivitātes koģenerācijā (22. pants)
…%


Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu (23. pants)
…%


Atbalsts vides pētījumiem (24. pants)
…%


Atbalsts dabas resursu nodokļu samazinājumu veidā (25. pants)
…valsts valūtā

Atbalsts konsultācijām MVU un to dalībai tirdzniecības izstādēs (26.-27. pants)
Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)
…%


Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)
…%

Atbalsts riska kapitāla veidā (28.-29. pants)

…valsts valūtā

Atbalsts pētniecībai, attīstībai un inovācijai (30.-37. pants)
Atbalsts pētniecības un attīstības projektiem (31. pants) 
Fundamentālie pētījumi 
(31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)
…%



Rūpnieciskie pētījumi 
(31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)
…%



Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)
…%


Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)
…%


Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)
…%


Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (34. pants)
…%


Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem (35. pants)
…valsts valūtā


Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem 
(36. pants)
…valsts valūtā


Atbalsts augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai uz laiku (37. pants)
…valsts valūtā

Atbalsts mācībām (38.–39. pants)
Speciālās mācības (38. panta 1. punkts)
…%


Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)
…%

Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un personu ar invaliditāti nodarbināšanai (40.–42. pants)
Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas algām (40. pants)
…%


Atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai algotā darbā, piešķirot subsīdijas algām (41. pants)
…%


Atbalsts, ar ko kompensē papildu izmaksas strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai (42. pants)
…%



