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PRÍLOHA III
Formulár na predkladanie súhrnných informácií na základe povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 1
Uveďte požadované informácie. 
Časť I

Referenčné číslo pomoci
(vyplní Komisia)
Členský štát

Referenčné číslo pridelené členským štátom 

Región
Názov regiónu (NUTS	NUTS – nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely. ) 

Status regionálnej pomoci	Článok 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy, článok 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy , zmiešané oblasti, oblasti, ktoré nie sú oprávnené na regionálnu pomoc 

Orgán poskytujúci pomoc
Názov 


Adresa
Internetová stránka

Názov opatrenia pomoci 

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj) 

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci 

Typ opatrenia 
Schéma pomoci


Pomoc ad hoc
Meno/Názov príjemcu pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Číslo pomoci pridelené Komisiou

Predĺženie


Modifikácia

Trvanie	Obdobie, na ktoré sa orgán poskytujúci pomoc môže zaviazať, že bude pomoc poskytovať.
Schéma pomoci
od dd mm rrrr do dd mm rrrr
Dátum poskytnutia pomoci	Pomoc by sa mala pokladať za poskytnutú vo chvíli, keď je príjemcovi priznané legálne právo prijať pomoc v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právnym režimom. 
Pomoc ad hoc
dd/mm/rr
Príslušné odvetvia hospodárstva
Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc 


Pomoc obmedzená na určité odvetvia – uveďte v súlade s NACE Rev. 2	NACE Rev.2 – štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve.

Typ príjemcu
MSP


Veľké podniky

Rozpočet 
Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci	V prípade schémy pomoci: uveďte celkovú ročnú výšku rozpočtu plánovaného podľa danej schémy alebo odhadovanú daňovú stratu na rok pre všetky nástroje pomoci zahrnuté v schéme.
... (v mil.) v národnej mene


Celková výška pomoci ad hoc poskytnutej podniku	V prípade poskytnutia pomoci ad hoc: uveďte celkovú výšku pomoci/daňovú stratu.
... (v mil.) v národnej mene


V rámci garancií	Pri garanciách uveďte (maximálnu) výšku garantovaných úverov.
... (v mil.) v národnej mene
Nástroj pomoci (čl. 5)



Grant


Bonifikácia úrokov


Úver 


Garancia/
Odkaz na rozhodnutie Komisie	V prípade potreby odkaz na rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.  



Daňové opatrenie 


Rizikový kapitál 


Vratné preddavky 


Iné (špecifikujte) 

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva 
Odkazy:
Výška finančného príspevku Spoločenstva
... (v mil.) v národnej mene

Časť II
Uveďte, podľa ktorého ustanovenia všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa opatrenie pomoci realizuje.

Všeobecné ciele (uveďte)
Ciele
(uveďte)
Maximálna intenzita pomoci 
v %
alebo maximálna výška pomoci v národnej mene
Bonusy pre MSP 
v %
Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti	V prípade regionálnej pomoci ad hoc dopĺňajúcej pomoc poskytnutú podľa schémy (schém) pomoci uveďte intenzitu pomoci poskytnutej na základe danej schémy aj intenzitu pomoci ad hoc.  (čl. 13) 

Schéma pomoci
…%


Pomoc ad hoc (čl. 13 ods. 1))
…%

Pomoc pre novozaložené malé podniky 
(čl. 14)


…%

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (čl. 15) 



…%

Pomoc pre nové malé podniky založené podnikateľkami 
(čl. 16)

…%

Pomoc na ochranu životného prostredia (čl. 17 – 25) 
Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 18)
Uveďte presný odkaz na príslušnú normu 

…%


Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako sú normy Spoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 19)
…%


Pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva (čl. 20)
…%


Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie (čl. 21)
…%


Environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (čl. 22)
…%


Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (čl. 23)
…%


Pomoc na environmentálne štúdie (čl. 24)
…%


Pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach (čl. 25)
... v národnej mene

Pomoc pre MSP na poradenské služby a na účasť MSP na veľtrhoch (čl. 26 – 27)
Pomoc pre MSP na poradenské služby (čl. 26)
…%


Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (čl. 27)
…%

Pomoc vo forme rizikového kapitálu (čl. 28 – 29)

... v národnej mene

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie (čl. 30 – 37)
Pomoc na výskumné a vývojové projekty (čl. 31) 
Základný výskum 
(čl. 31 ods. 2 písm. a))
…%



Priemyselný výskum 
(čl. 31 ods. 2 písm. b))
…%



Experimentálny vývoj (čl. 31 ods. 2 písm. c))
…%


Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (čl. 32)
…%


Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (čl. 33)
…%


Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (čl. 34)
…%


Pomoc mladým inovačným podnikom (čl. 35)
... v národnej mene


Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (čl. 36)
... v národnej mene


Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov (čl. 37)
... v národnej mene

Pomoc na podporu vzdelávania (čl. 38 – 39)
Špecifické vzdelávanie (čl. 38 ods. 1)
…%


Všeobecné vzdelávanie (čl. 38 ods. 2)
…%

Pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím (čl. 40 – 42)
Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (čl. 40)
…%


Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií (čl. 41)
…%


Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím (čl. 42)
…%



