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BILAGA III
Formulär för sammanfattande uppgifter som ska lämnas enligt artikel 9.1 angående stödordningar eller stöd för särskilda ändamål
Fyll i de uppgifter som begärs nedan: 
DEL I

Stödreferens
(fylls i av kommissionen)
Medlemsstat

Medlemsstatens referensnummer

Region
Regionens namn (NUTS	Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter. ) 

Regionens stödstatus	Artikel 87.3 a i fördraget, artikel 87.3 c i fördraget, blandade områden, områden som inte är berättigade till regionalstöd. 

Stödbeviljande myndighet
Namn 


Adress

Webbplats

Stödåtgärdens beteckning 

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden 

Typ av åtgärd 
Stödordning


Stöd för särskilda ändamål
Stödmottagarens namn

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Kommissionens stödnummer

Förlängning


Ändring

Varaktighet	Den period under vilken den beviljande myndigheten kan åta sig att bevilja stödet.

Stödordning
(dd/mm/åå)–(dd/mm/åå)
Dag då stödet beviljades	Stöd ska anses ha beviljats vid den tidpunkt då stödmottagaren får laglig rätt till stödet enligt tillämplig nationell lagstiftning.  

Stöd för särskilda ändamål
(dd/mm/åå)
Berörda ekonomiska sektorer
Alla stödberättigade ekonomiska sektorer 


Begränsat till vissa sektorer – Ange i enlighet med Nace Rev. 2	Nace Rev. 2 är Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning.. 


Typ av stödmottagare
Små och medelstora företag


Stora företag

Budget 
Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen	Om det är fråga om en stödordning: Ange det sammanlagda stödbelopp som planeras enligt stödordningen per år eller den beräknade skatteförlusten per år för samtliga stödinstrument som ingår i stödordningen.

Nationell valuta … (i miljoner)


Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget	Om det rör sig om ett stöd för särskilda ändamål: Ange totalt stödbelopp/skattebortfall.

Nationell valuta … (i miljoner)


För garantier	För garantier: ange det (högsta) garanterade lånebeloppet.

Nationell valuta … (i miljoner)
Stödinstrument (artikel 5)



Bidrag


Räntesubvention


Lån 


Garanti/
Hänvisning till kommissionens beslut	I förekommande fall, hänvisning till kommissionens beslut om att godkänna metoden för att beräkna bruttobidragsekvivalenten, i överensstämmelse med artikel 5.1 c i förordningen.  



Skatteåtgärd 


Riskkapital 


Lån med återbetalningsskyldighet 


Annat (precisera): 

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder 
Hänvisning(ar):
Belopp av gemenskapsfinansiering
Nationell valuta … (i miljoner)

DEL II
Ange enligt vilken bestämmelse i den allmänna gruppundantagsförordningen som stödåtgärden genomförs.

Allmänna mål (förteckning)
Mål
(förteckning)
Högsta tillåtna stödnivå 
i %
eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta
Bonus för små och medelstora företag 
i %
Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd	Om det rör sig om regionalstöd för särskilda ändamål som beviljas enligt en stödordning, ange både den stödnivå som beviljats enligt stödordningen och stödnivån för stödet för särskilda ändamål.  
(artikel 13) 

Stödordning
…%


Stöd för särskilda ändamål (artikel 13.1)
…%

Stöd till nystartade små företag 
(artikel 14)


…%

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag 
(artikel 15) 


…%

Stöd till små företag som nyligen bildats av kvinnliga företagare 
(artikel 16)


…%

Stöd till miljöskydd
(artiklarna 17–25) 
Investeringsstöd till företag som går längre än gemenskapsnormerna eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av gemenskapsnormer (artikel 18)
Lämna en specifik hänvisning till den relevanta normen 

…%


Stöd till förvärv av nya transportfordon som går längre än gemenskapsnormerna eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av gemenskapsnormer (artikel 19) 

…%


Stöd till små och medelstora företag för tidig anpassning till framtida gemenskapsnormer (artikel 20)
…%


Stöd till miljöinvesteringar i energisparande åtgärder (artikel 21)
…%


Stöd till miljöinvesteringar i högeffektiv kraftvärme (artikel 22)
…%


Stöd till miljöinvesteringar för att främja energi från förnybara energikällor (artikel 23)
…%


Stöd för miljöstudier (artikel 24)
…%


Stöd i form av nedsättning av miljöskatter (artikel 25)
… nationell valuta

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag och stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor
(artiklarna 26–27) 
Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)
…%


Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor (artikel 27)
…%

Stöd i form av riskkapital 
(artiklarna 28-29)

…nationell valuta

Stöd till forskning, utveckling och innovation 
(artiklarna 30–37)
Stöd för forsknings- och utvecklingsprojekt (artikel 31) 
Grundforskning 
(artikel 31.2 a)
…%



Industriell forskning 
(artikel 31.2 b)
…%



Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)
…%


Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier (artikel 32)
…%


Stöd för små och medelstora företags kostnader för industriell äganderätt (artikel 33)
…%


Stöd till forskning och utveckling inom jordbruks- och fiskerisektorerna (artikel 34)
…%


Stöd till nystartade innovativa företag (artikel 35)
… nationell valuta


Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster (artikel 36)
… nationell valuta


Stöd för att hyra in högkvalificerad personal (artikel 37)
… nationell valuta

Stöd till utbildning 
(artiklarna 38–39)
Särskild utbildning (artikel 38.1)
…%


Allmän utbildning (artikel 38.2)
…%

Stöd för arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder 
(artiklarna 40–42)
Stöd i form av lönesubventioner för rekrytering av arbetstagare med sämre förutsättningar (artikel 40)
…%


Stöd i form av lönesubventioner för anställning arbetstagare med funktionshinder (artikel 41)
…%


Stöd för att kompensera för merkostnader vid anställning av arbetstagare med funktionshinder (artikel 42)
…%



