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BIJLAGE III
Formulier voor het verstrekken van beknopte gegevens op grond van de in artikel 9, lid 1, neergelegde rapportageverplichting
U wordt verzocht de gevraagde gegevens in te vullen 
Deel I

Referentie steunmaatregel
(wordt door de Commissie ingevuld)
Lidstaat

Referentie lidstaat

Regio
Naam van de regio (NUTS	NUTS: Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek.)
Soort regionale-steungebied	Steungebied ex artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag; steungebied ingrvolge artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag; gemengd gebied; niet voor regionale steun in aanmerking komend gebied. 
Steunverlenende autoriteit
Naam 


Adres

Webpagina

Benaming van de steunmaatregel 

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel 

Soort steun 
Regeling


Ad-hoc steun
Naam begunstigde

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Registratienummer Commissie

Verlenging


Aanpassing

Looptijd	Periode waarin de steunverlenende autoriteit zich kan verbinden tot het verlenen van de steun.

Regeling
dd/mm/jj tot dd/mm/jj
Datum steunverlening	De steun wordt geacht te zijn verleend, op het tijdstip waarop het recht om de steun te ontvangen, krachtens de nationale wettelijke regeling aan de begunstigde wordt verleend. 
Ad-hoc steun
dd/mm/jj
Betrokken economische sector(en)
Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking 


Beperkt tot specifieke sectoren - Specificeer volgens NACE Rev. 2	NACE Rev.2 - Statistische Nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.

Soort begunstigde
Kmo's


Grote ondernemingen

Budget 
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling	In het geval van een steunregeling: vermeld het totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling of de geraamde belastingderving per jaar voor alle steuninstrumenten uit de regeling.
Nationale valuta: … (in miljoen) 

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun	In het geval van verlening van ad-hocsteun: geef het totale steunbedrag / de totale belastingderving.
Nationale valuta: … (in miljoen)

Voor garanties	Voor garanties: geef het (maximale) bedrag aan gegarandeerde leningen.
Nationale valuta: … (in miljoen)
Steuninstrument (artikel 5)
 


Subsidie


Rentesubsidie


Lening 


Garantie/
Referentie besluit van de Commissie	In voorkomend geval, de referentie van het besluit waarbij de Commissie de methode voor het berekenen van het bruto-subsidie-equivalent goedkeurt, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), van de verordening. 


Belastingmaatregel 


Risicokapitaal 


Terugbetaalbaar voorschot 


Overig (specificeren) 

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen 
Referentie(s):
Bedrag communautaire financiering
Nationale munteenheid: … (in miljoen)

Deel II
Geef aan op grond van welke bepaling van de algemene groepsvrijstellingsverordening de steunmaatregel ten uitvoer wordt gelegd

Algemene doelstellingen (lijst)
Doelstellingen (lijst)
Maximum steunintensiteit (in %)
of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)
Kmo-verhogingen 
(in %)
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun	Vermeld in het geval van ad-hoc regionale steun waarbij steun in het kader van een steunregeling of van steunregelingen wordt aangevuld, zowel de intensiteit van de steun in het kader van de regeling als de intensiteit van de ad-hocsteun. (art. 13)
Regeling
…%


Ad-hoc steun (art. 13, lid 1)
…%

Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen 
(art. 14)

…%

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid
(art. 15) 

…%

Steun voor nieuw, door vrouwelijke ondernemers opgerichte kleine ondernemingen 
(art. 16)

…%

Steun voor milieubescherming
(art. 17 - 25) 
Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen (art. 18)
Geef a.u.b. een specifieke verwijzing naar de betrokken norm

…%


Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen (art. 19) 
…%


Kmo-steun ten behoeve van vroege aanpassing aan toekomstige communautaire normen (art. 20)
…%


Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21)
…%


Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (art. 22)
…%


Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)
…%


Steun ten behoeve van milieustudies (art. 24)
…%


Milieusteun in de vorm van belastingverlagingen (art. 25)
… nationale valuta

.Kmo-steun ten behoeve van consultancy en deelneming aan beurzen (art. 26 - 27)
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)
…%


Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27)
…%

Steun in de vorm van risicokapitaal (art. 28 - 29)

… nationale valuta

O&O&I-steun (art. 30 - 37)
Steun aan O&O-projecten (art. 31) 
Fundamenteel onderzoek
(art. 31, lid 2, onder a)
…%



Industrieel onderzoek 
(art. 31, lid 2, onder b)
…%



Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)
…%


Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32)
…%


Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33)
…%


Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34)
…%


Steun voor jonge innoverende ondernemingen (art. 35)
… nationale valuta


Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36)
… nationale valuta


Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel (art. 37)
… nationale valuta

.Opleidingssteun (art. 38 - 39)
Specifieke opleiding (art. 38, lid 1)
…%


Algemene opleiding (art. 38, lid 2)
…%

Steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers (art. 40 - 42)
Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)
…%


Werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte werknemers (art. 41)
…%


Steun ter compensatie van de bijkomende kosten voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers (art. 42)
…%



