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PRILOGA III
Oblika za posredovanje povzetka infomacij glede shem pomoči ali ad hoc pomoči v skladu s členom 9(1)
Izpolnite spodaj zahtevane informacije.
DEL I

Referenčna oznaka pomoči
(izpolni Komisija)
Država članica

Referenčna oznaka države članice

Regija
ime regije (NUTS	NUTS – Nomenklatura teritorialnih enot za statistiko. ) 

status regionalne pomoči	Člen 87(3)(a) Pogodbe , člen 87(3)(c) Pogodbe , mešana območja, območja, ki niso upravičena do regionalne pomoči. 

Organ, ki dodeli pomoč
naziv 


naslov

spletna stran

Naziv ukrepa pomoči 

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči 

Vrsta ukrepa 
shema pomoči


ad hoc pomoč
ime upravičenca

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

številka pomoči, ki jo dodeli Komisija

podaljšanje


sprememba

Trajanje	Obdobje, v katerem se organ, ki dodeli pomoč, lahko zaveže, da bo pomoč dodelil.

shema pomoči
dd.mm.llll do dd.mm.llll
Datum dodelitve	Pomoč se kot dodeljeno obravnava takrat, ko se zakonska pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima. 

ad hoc pomoč
dd.mm.llll
Zadevni gospodarski sektorji
vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči 


omejitev na posamezne sektorje – navedite v skladu z NACE Rev 2	NACE Rev. 2 – Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti.


Vrsta upravičenca
MSP


velika podjetja

Proračun 
letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme	Če gre za shemo pomoči: navedite letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme ali znesek ocenjenih davčnih izgub na leto za vse instrumente pomoči, ki jih ta shema vsebuje.

… v domači valuti (v mio.)


skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči	Če gre za dodelitev ad hoc pomoči: navedite skupni znesek pomoči/davčnih izgub.

… v domači valuti (v mio.)


za jamstva	Za jamstva navedite (največji) znesek zajamčenih posojil.

… v domači valuti (v mio.)
Instrument pomoči (člen 5)



dotacija


subvencionirane obrestne mere


posojilo 


jamstvo/
sklic na odločbo Komisije	Sklic na odločbo Komisije o odobritvi metodologije za izračun bruto ekvivalenta dotacije v skladu s členom 5(1)(c) te uredbe, če je primerno.  



davčni ukrep 


rizični kapital 


vračljivi predujmi 


drugo (navedite) 

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti 
sklici:
znesek finančnih sredstev Skupnosti
… v domači valuti (v mio.)



DEL II
Navedite, na podlagi katerih določb uredbe o splošnih skupinskih izjemah se izvaja ukrep pomoči

Splošni cilji (seznam)
Cilji
(seznam)
Največja intenzivnost pomoči 
v %
ali najvišji znesek pomoči v domači valuti
MSP – bonusi 
v %
Regionalna pomoč za naložbe in zaposlovanje	V primeru ad hoc regionalne pomoči, ki dopolnjuje pomoč, dodeljeno na podlagi sheme ali shem pomoči, navedite intenzivnost pomoči po shemi in intenzivnost ad hoc pomoči.  (člen 13) 

shema pomoči
…%


ad hoc pomoč (člen 13(1))
…%

Pomoč za novoustanovljena mala podjetja 
(člen 14)



…%

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15) 



…%

Pomoč za nova mala podjetja, ki so jih ustanovile podjetnice 
(člen 16)

…%

Pomoč za varstvo okolja (členi 17 do 25)
pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Skupnosti oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 18)
navedite poseben sklic na ustrezni standard 

…%


pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 19) 

…%


pomoč za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde Skupnosti za MSP (člen 20)
…%


pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo (člen 21)
…%


pomoč za okoljske naložbe v soproizvodnjo z visokim izkoristkom (člen 22)
…%


pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije (člen 23)
…%


pomoč za okoljske študije (člen 24)
…%


pomoč v obliki znižanja okoljskih davkov (člen 25)
… v domači valuti

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP in pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člena 26 in 27)
pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)
…%


pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)
…%

Pomoč v obliki rizičnega kapitala (člena 28 in 29)

… v domači valuti

pomoč za raziskave, razvoj in inovacije (členi 30 do 37)
pomoč za raziskovalne in razvojne projekte (člen 31) 
temeljne raziskave 
(člen 31(2)(a))
…%



industrijske raziskave 
(člen 31(2)(b))
…%



eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))
…%


pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)
…%


pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP (člen 33)
…%


pomoč za raziskave in razvoj v kmetijskem in ribiškem sektorju (člen 34)
…%


pomoč mladim inovativnim podjetjem (člen 35)
… v domači valuti


pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (za MSP) 
(člen 36)
… v domači valuti


pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja 
(člen 37)
… v domači valuti

Pomoč za usposabljanje (člena 38 in 39)
posebno usposabljanje (člen 38(1)(a))
…%


splošno usposabljanje (člen 38(2)(b))
…%

Pomoč za prikrajšane delavce in invalide (členi 40 do 42)
pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače (člen 40)
…%


pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače (člen 41)
…%


pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov (člen 42)
…%



