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ANNESS III
Formola għall-provvista ta' informazzjoni fil-qosor skond l-obbligu stabbilit fl-Artikolu 9(1)
Jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni mitluba hawn taħt. 
Parti I

Referenza għall-għajnuna
(Għandha timtela mill-Kummissjoni )
L-Istat Membru

In-numru ta’ referenza ta’ l-Istat Membru

Reġjun
Isem tar-Reġjun (NUTS	NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Nomenklatura ta’ l-Unitajiet territorjali għall-Istatistika) )

L-istatus ta’ l-għajnuna reġjonali	L-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat KE, Artikolu 87(3)(c) tat-Trattat KE, żoni mħallta, żoni mhux eliġibbli għall-għajnuna reġjonali 

L-awwtorità li tagħmel l-għotja
Isem 


Indirizz
Webpage

Titolu tal-miżura ta’ l-għajnuna 

Bażi legali nazzjonali (Referenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali rilevanti)

Web link għat-test sħiħ tal-miżura ta’ l-għajnuna 

Tip ta’ miżura 
Skema


Għajnuna ad hoc
Isem tal-benefiċjarju

Emenda għall-miżura eżistenti ta’ għajnuna

Numru ta' għajnuna tal-Kummissjoni

Estensjoni taż-żmiem


Tibdil

Perjodu 	Il-perjodu li fih l-awtorità li tagħmel l-għotja tista tikkommetti ruħha biex tagħmel l-għotja.

Skema
jj/xx/ss/ sa jj/xx/ss
Jum ta’ l-għotja	L-għajnuna għandha tiġi kkunsidrata li ngħatat fil-mument meta l-benefiċjarju jingħata d-dritt legali li jirċievi l-għajnuna taħt is-sistema legali applikabbli. 

Għajnuna ad hoc
jj/xx/ss
Settur(i) ekonomiku kkonċernat
Is-setturi ekonomiċi kollha eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna 


Limitat għal setturi speċifiċi – jekk jogħġbok speċifika skond l-NACE Rev. 2	NACE Rev.2 Klassifikazzjoni statistika ta’ l-Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ewropea.

Tip ta’ benefiċjarju
SME


Impriżi kbar

Baġit 
Ammont totali annwali ral-baġit ippjanat taħt din l-iskema	F’każ ta’ skemi ta’ għajnuna: Indika l-ammont totali annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema jew l-istima ta’ telf mit-taxxa kull sena għall-istrumenti kollha ta’ għajnuna li hemm fl-iskema.

Munita nazzjonali... (f'miljun)


L-ammont totali ta’ l-għajnuna ad hoc mogħtija lill-impriża	F’każ ta’ għotja ta’ għajnuna ad hoc: Indika t-telf totali ta’ l-ammont/taxxa ta’ l-għajnuna.

Munita nazzjonali... (f'miljun)


Għall-garanziji	Għall-garanziji, indika l-ammont (massimu) tas-self garantit.

Munita nazzjonali... (f'miljun)
Strument ta' għajnuna (Artikolu 5)



Għotja


Sussidju fuq ir-rata ta’ interess


Self 


Garanzija/
Referenza għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni	Fejn xieraq, referenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-metodoloġija għall-kalkolu ta’ l-għotja gross ekwivalenti, skond l-Artikolu 5(1)c) tar-Regolament.  



Miżura fiskali 


Kapital tar-Riskju 


Avvanzi li jerġgħu jitħallsu 


Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika) 

Jekk iffinanzjati b’mod konġunt mill-fondi tal-Komunità 
Referenza(i):
Ammont ta’ finanzjament mill-Komunità
Munita nazzjonali... (f'miljun)

Parti II
Jekk jogħġbok indika taħt liema dispożizzjoni tal-GBER se tkun implimentata l-miżura.
Għanijiet Ġenerali (lista)
Għanijiet
(lista)
Intensità massima ta’ l-għajnuna 
f’%
jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali
Bonuses lill-SME 
F’%
Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi 	Fil-każ ta’ l-għajnuna reġjonali ad hoc li tissupplimenta l-għajnuna mogħtija taħt l-iskema(i), jekk jogħġbok indika kemm l-intensità ta’ l-għajnuna mogħtija taħt l-iskema u l-intensità ta’ l-għajnuna ad hoc. (Art 13) 
Skema
…%


Għajnuna ad hoc (Art 13(1) )
…%

Għajnuna għall-impriżi żgħar iffurmati ġodda 
(Art. 14)

…%

Għajnuna għall-għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art 15) 

…%

Għajnuna għal impriżi żgħar ġodda iffurmati minn intraprendituri nisa 
(Art. 16)

…%

Għajnuna għall-protezzjoni ta’ l-ambjent (Art. 17 – 25)
Għajnuna għall-investiment li tgħin lill-impriżi li jmorru lilhinn mill-istandards Komunitarji għall-ħarsien ta’ l-ambjent jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien ta’ l-ambjent fin-nuqqas ta’ l-istandards Komunitarji (Art. 18)
Jekk jogħġbok agħti referenza speċifika lill-istandard rilevanti 
…%


Għajnuna għax-xiri ta' vetturi ġodda għat-trasport li jtejbu lil hinn mill-istandards Komunitarji jew li jgħollu l-livell tal-ħarsien ambjentali fl-assenza ta' standards Komunitarji (Art. 19) 
…%


Għajnuna għal adattament bikri ma’ standards futuri tal-Komunità għall-SMEs (Art. 20)
…%


Għajnuna għal investiment ambjentali f’miżuri ta’ l-iffrankar l-enerġija (Art 21)
…%


Għajnuna għal investiment ambjentali f’koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja (Art. 22)
…%


Għajnuna għall-investiment ambjentali għall-promozzjoni ta’ l-enerġija minn sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu (Art 23)
…%


Għajnuna għall-istudji dwar l-ambjent (Art. 24)
…%


Għajnuna fil-forma ta’ tnaqqis fit-taxxi ambjentali (Art. 25)
...munita nazzjonali

Għajnuna għal konsulenza favur l-SMEs u għajnuna għall-parteċipazzjoni ta’ l-SMEs ġo fieri (Art. 26 – 27)
Għajnuna għal konsulenza favur l-SMEs (Art. 26)
…%


Għajnuna għall-SMEs għall-parteċipazzjoni ġo fieri (Art. 27)
…%

Għajnuna fil-forma ta’ kapital ta’ riskju (Art. 28 - 29)

...munita nazzjonali

Għajnuna għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (Art. 30 – 37)
Għajnuna għal proġetti ta’ riċerka u ta’ żvilupp (Art. 31) 
Riċerka fundamentali
(Art. 31(2)(a)))
…%



Riċerka industrijali
(Art. 31(2)(b)))
…%



Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))
…%


Għajnuna għall-istudji tekniċi ta' vijabilità (Art. 32)
…%


Għajnuna għal spejjeż ta’ drittijiet ta’ proprjetà industrijali għall-SMEs (Art. 33)
…%


Għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp fis-settur agrikolu u fis-settur tas-sajd (Art. 34)
…%


Għajnuna lill-impriżi innovattivi ġodda (Art. 35)
...munita nazzjonali


Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza dwar l-innovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni (Art. 36)
...munita nazzjonali


Għajnuna għas-self ta' persuna bi kwalifiki għolja 
(Art. 37)
...munita nazzjonali

Għajnuna għat-taħriġ (Art 38 – 39)
Taħriġ speċifiku (Art 38(2)(a))
…%


Taħriġ ġenerali (Art 38(2)(b))
…%

Għajnuna għall-ħaddiema żvantaġġjati u b'diżabilità (Art. 40 – 42)
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)
…%



