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ANEXA III
Fişă de informaţii pentru ajutoare în conformitate cu obligaţia de raportare prevăzută la articolul 9 alineatul (1)
A se completa cu informaţiile solicitate în cele ce urmează. 
Partea I

Referinţa ajutorului
(se completează de către Comisie)
Stat membru

Numărul de referință al statului membru


Regiunea
Numele regiunii (NUTS)	NUTS - Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică. 

Statutul de ajutor regional	Articolul 87 alineatul (3) litera (a) din tratat, articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat, zone mixte, zone care nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutoare regionale.

Autoritatea care acordă ajutorul
Nume 


Adresa

Pagina internet

Denumirea măsurii de ajutor 

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială naţională)

Link către textul integral al măsurii de ajutor 

Tipul măsurii 
Schemă


Ajutor ad hoc
Numele beneficiarului

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Numărul ajutorului atribuit de Comisie

Prelungire


Modificare

Durata	Perioada în care autoritatea care acordă ajutorul se poate angaja să acorde ajutorul.

Schemă
între zz/ll/aa şi zz/ll/aa
Data acordării ajutorului	Ajutorul se consideră a fi acordat în momentul în care dreptul de a fi primi ajutor potrivit legii este conferit beneficiarului în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă. 
Ajutor ad hoc
zz/ll/aa
Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)
Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 


Limitat la anumite sectoare – a se specifica sectorul corespunzător în conformitate cu NACE Rev. 2	NACE Rev. 2 - Clasificarea statistică a activităţilor economice din Comunitatea Europeană..

Tipul de beneficiar
IMM-uri


Întreprinderi mari

Bugetul 
Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor	În cazul unei scheme de ajutor: a se indica valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor sau pierderea fiscală estimată pe an pentru toate instrumentele de ajutor cuprinse în schemă.
Moneda naţională … (în milioane)


Valoarea totală a ajutorului ad hoc acordat întreprinderii	În cazul acordării unui ajutor ad hoc: a se indica valoarea totală a ajutorului sau a pierderii fiscale.
Moneda naţională … (în milioane)


Pentru garanţii	Pentru garanţii, a se indica valoarea (maximă) a împrumuturilor garantate.
Moneda naţională … (în milioane)
Instrumentul de ajutor (articolul 5)



Subvenţie


Subvenţii la dobândă


Împrumut 


Garanţie/
Trimitere la decizia Comisiei	Atunci când este cazul, trimitere la decizia Comisiei de aprobare a metodei de calcul al echivalentului-subvenţie brut, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) din regulament. 



Măsură fiscală 


Capital de risc 


Avans rambursabil 


Altele (precizaţi) 

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 
Referinţă (referinţe):
Valoarea finanţării comunitare
Moneda naţională … (în milioane)

Partea II
Indicaţi în temeiul cărei dispoziţii din RGECA este pusă în aplicare măsura de ajutor.

Obiective generale (listă)
Obiective
(listă)
Intensitatea maximă a ajutorului 
în %
sau valoarea maximă a ajutorului în moneda naţională
Prime pentru IMM-uri 
în %
Ajutoare regionale pentru investiţii şi pentru ocuparea forţei de muncă	În cazul unui ajutor regional ad hoc care completează ajutorul acordat în cadrul schemei (schemelor) de ajutor, indicaţi atât intensitatea ajutorului acordat în cadrul schemei, cât şi intensitatea ajutorului ad hoc.  (articolul 13) 

Schemă
…%


Ajutor ad hoc [articolul 13 alineatul (1)]
…%

Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create 
(Art. 14)



…%

Ajutoare pentru investiţii şi pentru ocuparea forţei de muncă acordate IMM-urilor (articolul 15) 



…%

Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create de femeile antreprenor 
(Art. 16)

…%

Ajutoare pentru protecţia mediului (articolele 17-25) 
Ajutoare pentru investiţii care le permit întreprinderilor să aplice standarde de protecţie a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătăţească nivelul de protecţie a mediului în absenţa standardelor comunitare (articolul 18)
Vă rugăm să furnizaţi o trimitere specifică la standardul respectiv. 

…%


Ajutoare pentru achiziţionarea de noi vehicule de transport care respectă standarde mai stricte decât cele comunitare sau îmbunătăţesc nivelul de protecţie a mediului în absenţa standardelor comunitare (articolul 19) 

…%


Ajutoare pentru IMM-uri în vederea adaptării din timp la viitoarele standarde comunitare (articolul 20)
…%


Ajutoare de mediu pentru investiţii în măsuri de economisire a energiei (articolul 21)
…%


Ajutoare de mediu pentru investiţii în cogenerare cu randament ridicat (articolul 22)
…%


Ajutoare de mediu pentru investiţii în promovarea producţiei de energie din surse regenerabile de energie (articolul 23)
…%


Ajutoare pentru studii în domeniul mediului (articolul 24)
…%


Ajutoare sub formaunor reduceri ale taxelor de mediu (articolul 25)
…moneda naţională

Ajutoare pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor şi a participării IMM-urilor la târguri (articolele 26 – 27)
Ajutoare pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor (articolul 26)
…%


Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri (articolul 27)
…%

Ajutoare sub formă de capital de risc (articolele 28 - 29)

…moneda naţională

Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (articolele 30 – 37)
Ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare (articolul 31) 
Cercetare fundamentală 
[articolul 31 alineatul (2) litera (a)]
…%



Cercetare industrială 
[articolul 31 alineatul (2) litera (b)]
…%



Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]
…%


Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice (articolul 32)
…%


Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor (articolul 33)
…%


Ajutoare pentru cercetare şi dezvoltare în sectorul agricol şi al pescuitului (articolul 34)
…%


Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare (articolul 35)
…moneda naţională


Ajutoare pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării 
(Art. 36)
…moneda naţională


Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare 
(Art. 37)
…moneda naţională

Ajutoare pentru formare (articolele 38 – 39)
Formare specifică [articolul 38 alineatul (1) ]
…%


Formare generală [articolul 38 alineatul (2) ]
…%

Ajutoare pentru lucrătorii defavorizaţi şi cu handicap (articolele 40 – 42)
Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizaţi sub formă de subvenţii salariale (articolul 40)
…%


Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenţii salariale (articolul 41)
…%


Ajutor pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap (articolul 42)
…%



