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ZAŁĄCZNIK III
Formularz informacji zbiorczych w ramach obowiązku sprawozdawczego określonego w art. 9 ust. 1
W poniższej tabeli proszę podać wymagane informacje.
Część I
Odniesienie do środka pomocy
(wypełnia Komisja)
Państwo członkowskie

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Region
Nazwa regionu (NUTS	NUTS - nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych.) 
Status pomocy regionalnej	Artykuł 87 ust. 3 lit. a) Traktatu, art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, obszary mieszane, obszary niekwalifikujące się do pomocy regionalnej. 
Organ przyznający pomoc
Nazwa 


Adres
Strona internetowa

Nazwa środka pomocy 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

Rodzaj środka pomocy
Program pomocy


Pomoc ad hoc
Nazwa beneficjenta

Zmiany istniejącego środka pomocy

Numer pomocy nadany przez Komisję

Przedłużenie


Zmiany

Czas trwania pomocy	Okres, w którym organ przyznający pomoc może się zobowiązać do przyznania pomocy.
Program pomocy
Od dd/mm/rr do dd/mm/rr
Data przyznania pomocy	Za datę przyznania pomocy należy uznać dzień, w którym beneficjent nabył prawo przyjęcia pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym. 
Pomoc ad hoc
dd/mm/rr
Sektor(y) gospodarki
Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy 


Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów; proszę określić zgodnie z NACE Rev. 2	NACE Rev.2 - statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

Rodzaj beneficjenta
MŚP


Duże przedsiębiorstwo

Budżet 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy	W przypadku programu pomocy proszę wskazać całkowitą kwotę rocznego budżetu planowanego na podstawie programu lub szacowaną roczną stratę podatkową w odniesieniu do wszystkich instrumentów pomocy objętych programem.
… w walucie krajowej (mln)


Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu	W przypadku przyznania pomocy ad hoc proszę wskazać całkowitą kwotę pomocy lub stratę podatkową.
… w walucie krajowej (mln)


Przeznaczony na gwarancje	W przypadku gwarancji proszę wskazać (maksymalną) kwotę gwarantowanych pożyczek.
… w walucie krajowej (mln)

Instrument pomocy (art. 5)



Dotacja


Dopłaty do oprocentowania


Pożyczka 


Gwarancja/
Odesłanie do decyzji Komisji	Ewentualnie odesłanie do decyzji Komisji zatwierdzającej sposób obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto zgodnie z art. 5 ust. 1. lit. c) rozporządzenia.  


Środek fiskalny 


Kapitał podwyższonego ryzyka 


Zaliczki zwrotne 


Inne (proszę określić) 

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych 
Odesłanie (-a):
Kwota pochodząca z funduszy wspólnotowych
… w walucie krajowej (mln)
Część II
Proszę wskazać, który przepis rozporządzenia ma zastosowanie do danego środka pomocy.

Cele ogólne (lista)
Cele
(lista)
Maksymalna intensywność pomocy w %
lub
maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej
MŚP –
w %
Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie	W przypadku pomocy regionalnej ad hoc uzupełniającej pomoc przyznaną w ramach programu (programów) pomocy proszę wskazać zarówno intensywność pomocy przyznanej w ramach programu pomocy, jak i intensywność pomocy ad hoc. (art. 13)
Program pomocy
…%


Pomoc ad hoc (art. 13 ust. 1)
…%

Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw (art. 14) 

…%

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

…%

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety (art. 16)

…%

Pomoc na ochronę środowiska (art. 17‑25)

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 18)
Proszę podać szczegółowe odniesienie do odpowiednich norm
…%


Pomoc na nabycie środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 19)
…%


Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do przyszłych norm wspólnotowych (art. 20)
…%


Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii (art. 21)
…%


Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności (art. 22)
…%


Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 23)
…%


Pomoc na badania środowiska (art. 24)
…%


Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych (art. 25)
… w walucie krajowej

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP oraz udział MŚP w targach (art. 26–27)
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)
…%


Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27)
…%

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka (art. 28–29)

… w walucie krajowej

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (art. 30‑37)
Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (art. 31) 
Badania podstawowe 
(art. 31 ust. 2 lit. a))
…%



Badania przemysłowe 
(art. 31ust. 2 lit. b))
…%



Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))
…%


Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32)
…%


Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP (art. 33)
…%


Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (art. 34)
…%


Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (art. 35)
… w walucie krajowej


Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (art. 36)
… w walucie krajowej


Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu (art. 37)
… w walucie krajowej

Pomoc szkoleniowa (art. 38 – 39)
Szkolenia specjalistyczne (art. 38.2.a)
…%


Szkolenia ogólne (art. 38.2.b)
…%

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych (art. 40 – 42)
Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)
…%


Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych (art. 41)
…%


Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 42)
…%



