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III.5 osa
Lisätietolomake –
aluetuki suurille investointihankkeille


Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa kaikkia alueellisia investointitukia, jotka ylittävät alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (2007–2013) 64 kohdassa määritellyn erillisen ilmoituksen tekemistä koskevan raja-arvon.
Jäsenvaltion on esitettävä aluetukea koskeva lisätietolomake myös tapauskohtaisesta (tukiohjelmiin kuulumattomasta) tuesta (III.4 osa). Lisäksi jäsenvaltioiden on osoitettava, että hanke edistää johdonmukaista alueellista kehitysstrategiaa eikä se luonteensa ja kokonsa vuoksi aiheuta kohtuutonta kilpailun vääristymistä. Niiden on myös osoitettava, ettei tuki keskity kohtuuttomasti tietylle toimialalle eikä siitä aiheudu alakohtaisia haittavaikutuksia.
Komissio varaa itselleen oikeuden pyytää lisätietoja perusteellista arviota varten, jos alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 68 kohdassa määritelty raja-arvo ylittyy.
Tämän lisätietolomakkeen lisäksi jäsenvaltion on toimitettava
I osa: yleiset tiedot
II osa: EUVL:ssä julkaistava tiivistelmä
Jäsenvaltion on toimitettava myös asiaa koskeva investointisopimus, tukisopimus (luonnos) ja kaikki muut oleelliset asiakirjat (tapauskohtaisesta tuesta aiesopimus) vahvistaakseen, että tuki on myönnetty alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen (2007–2013) ja perustana olevan tukiohjelman yleisten sääntöjen mukaisesti.
Jos määrät muunnetaan euroiksi tai muiksi valuutoiksi, esittäkää implisiittiset vaihtokursseja koskevat oletukset. Ilmoittakaa aina, onko mainittu määrä nimellinen vai diskontattu.

Lisätietoja tuensaajista
1.1. Hankkeeseen investoivan yhtiön (yhtiöiden) rakenne
1.1.1.	Tuensaaja:
………………………………………………………………………………...
1.1.2.	Jos tuensaaja on eri oikeushenkilö kuin yritys, joka rahoittaa hanketta tai jolle tuki maksetaan, miten ne eroavat toisistaan?
………………………………………………………………………………...
1.1.3.	Selkeä kuvaus tuensaajan, yritysryhmän, johon se kuuluu, ja muiden osakkuusyritysten (myös yhteisyritysten) suhteesta:
………………………………………………………………………………...
1.2.	Hankkeeseen investoiva yhtiö (investoivat yhtiöt)
seuraavat tiedot kolmelta viime tilikaudelta (konsernitasolla):
1.2.1.	maailmanlaajuinen liikevaihto, liikevaihto Euroopan talousalueella, liikevaihto kyseisessä jäsenvaltiossa:
………………………………………………………………………………...
1.2.2.	nettomääräinen liikevoitto, pääoman tuotto ja vapaa kassavirta:
………………………………………………………………………………...
1.2.3.	työntekijöiden lukumäärä maailmanlaajuisesti, Euroopan talousalueella ja kyseisessä jäsenvaltiossa:
………………………………………………………………………………...
1.2.4.	tarkastetut tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus kolmelta viime vuodelta:
………………………………………………………………………………...
1.3.	Jos investointi tehdään olemassa olevaan toimipaikkaan (tuotantolaitokseen):
seuraavat tiedot kyseisestä yksiköstä kolmelta viime tilikaudelta (olevassa olevan toimipaikan/tuotantolaitoksen tiedot):
1.3.1.	maailmanlaajuinen liikevaihto, liikevaihto Euroopan talousalueella, liikevaihto kyseisessä jäsenvaltiossa:
………………………………………………………………………………...
1.3.2.	nettomääräinen liikevoitto, pääoman tuotto ja vapaa kassavirta:
………………………………………………………………………………...
1.3.3.	työntekijöiden lukumäärä:
………………………………………………………………………………...
1.3.4.	aiemmat tuet – onko tuensaaja saanut kolmen viime vuoden aikana tukea investointeihin kyseisessä toimipaikassa (tuotantolaitoksessa)?
	kyllä 			ei
Jos vastaus on myönteinen, selvittäkää yksityiskohdat: ………………………………………………………………………………...
1.4.	Vaikeuksissa olevat yritykset
Saako vaikeuksissa oleva yritys 	Sellaisina kuin ne on määritelty yhteisön suuntaviivoissa valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi (EYVL C 244, 1.10.2004, s. 2). tukea tai käytetäänkö tukea vaikeuksissa olevan yrityksen taloudelliseen rakenneuudistukseen? 
	kyllä 			ei
Jos vastaus on myönteinen, tukeen sovelletaan yhteisön suuntaviivoja valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi.


Tuki
2.1.	Tukimuoto
Yksityiskohtainen kuvaus kustakin tukimuodosta:
………………………………………………………………………………...
2.2.	Tuen määrä
Kaikista tukimuodoista on toimitettava seuraavat tiedot:
2.2.1.	tuen määrä nimellis- ja nykyarvoisena:
………………………………………………………………………………...
2.2.2.	ehdotetun tuen täydellinen maksuaikataulu:
………………………………………………………………………………...
Jos tuki myönnetään vapautuksena tulevista veroista, miten diskontattu tukimäärä rajataan?
…………………………………………………………………………………. 
2.2.3.	voimassa olevat sovellettavat tukiohjelmat – nimike, valtiontukinumero ja komission hyväksynnän viite, väliaikaisen menettelyn käyttäminen tai lisätietolomake poikkeusasetuksen mukaisesti:
………………………………………………………………………………...
2.2.4.	Onko tukihakemus esitetty ennen hankkeen aloittamista ja sen jälkeen, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet kirjallisesti, että hanke täyttää tukiohjelman mukaiset tukikelpoisuusedellytykset, mikäli näin vahvistetaan yksityiskohtaisen tarkastuksen lopputuloksena?
	kyllä 			ei 
Jollei ole, miksi?
……………………………………………………………………………………...

2.3.	Ominaispiirteet
2.3.1.	Kuuluuko tukikokonaisuuteen tukitoimenpiteitä, joita ei vielä ole tarkemmin määritelty?
	kyllä 			ei
Jos kuuluu, selvittäkää yksityiskohdat ja miten diskontattu kokonaistukimäärä rajataan.
………………………………………………………………………………...
2.3.2.	Mitä edellä mainittuja toimenpiteitä ei katsota valtiontueksi? Perustelut.
………………………………………………………………………………...
2.3.3.	Miten valvotaan, että tuen edellytyksenä on investoinnin tai luotujen työpaikkojen säilyminen vähintään viiden vuoden (suuryritykset) tai kolmen vuoden (pk-yritykset) ajan?
            …………………………………………………………………………………


2.4.	Rahoitus yhteisöltä ja muista lähteistä
2.4.1.	Annetaanko edellä mainittuihin toimenpiteisiin osarahoitusta muista yhteisön varoista (esim. Euroopan investointipankista, Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta)? Perustelut.
………………………………………………………………………………...
2.4.2.	Haetaanko samaan hankkeeseen tukea myös toisesta yhteisön tai kansainvälisestä rahoituslaitoksesta?
	kyllä 			ei
Jos haetaan, kuinka paljon?
………………………………………………………………………………...
2.5.	Raportointi
Vahvistakaa, että komissiolle toimitetaan seuraavat asiakirjat:
	jäljennös myöntävän viranomaisen ja tuensaajan välisestä tukisopimuksesta kahden kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä
	väliraportti (tiedot maksetuista tukimääristä, tukisopimuksen täytäntöönpanosta tai samassa toimipaikassa/tuotantolaitoksessa samaan aikaan aloitetuista investointihankkeista) viiden vuoden välein siitä alkaen, kun komissio hyväksyy tuen
	yksityiskohtainen loppuraportti kuuden kuukauden kuluessa viimeisen tukierän maksamisesta ilmoitetun maksuaikataulun mukaisesti.

Tuettu hanke
3.1.	Aikataulu
Investoinnin suunniteltu aloitus- ja päättymispäivämäärä ja vuosi, jona tuotannon suunnitellaan olevan täysimääräisesti käynnissä, tarvittaessa kunkin investointihankkeeseen kuuluvan tuotteen osalta:
………………………………………………………………………………...
3.2.	Hankkeen kuvaus
3.2.1.	Hankkeen tyyppi: onko kyseessä uusi tuotantolaitos, olemassa olevan laitoksen laajentaminen, laitoksen tuotannon monipuolistaminen uusiin, täydentäviin tuotteisiin, olemassa olevan laitoksen tuotantoprosessin perusteellinen muuttaminen tai riippumattoman sijoittajan suoraan sellaiseen tuotantolaitokseen liittyvän käyttöomaisuuden hankinta, joka on suljettu tai olisi suljettu ilman kyseistä ostoa.
………………………………………………………………………………...
3.2.2.	Lyhyt yleiskuvaus hankkeesta:
………………………………………………………………………………...
3.3.	Hankkeen kustannusten erittely
3.3.1.	Investointien kokonaiskustannukset hankkeen aikana:
………………………………………………………………………………...
3.3.2.	Investointihankkeeseen liittyvien tukikelpoisten kustannusten jakautuminen eri vuosille ja eri kustannuslajeihin (maa, rakennukset, koneet/laitteet ja muut), tarvittaessa kunkin investointihankkeeseen kuuluvan tuotteen osalta:
………………………………………………………………………………...
3.4.	Hankkeen kokonaiskustannusten rahoitus
Täydellinen kuvaus hankkeen rahoituksesta ja siitä, miten varmistetaan, että vähintään 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista rahoitetaan ilman julkista tukea (myöskään de minimis –tukea):
………………………………………………………………………………...

Tuotteen ja markkinoiden ominaispiirteet
Tässä jaksossa on tarvittaessa huomioitava muiden yritysten kanssa tehdyt asiaan liittyvät markkinointi- tai muut vastaavat järjestelyt kapasiteetin ja markkinaosuuden laskemiseksi (esim. yksinomaiset myyntiluvat).
4.1.	Tuotteet, joihin suunniteltu hanke kohdistuu
4.1.1.	Kaikki tuettavan tuotantolaitoksen valmistamat tuotteet siinä vaiheessa, kun investointi on päättynyt, ja palvelualan hankkeiden osalta tarvittaessa Prodcom-numero tai CPA-luokitus:
………………………………………………………………………………...
4.1.2.	Korvataanko hankkeeseen kuuluvilla tuotteilla tuensaajan tuottamia muita tuotteita (konsernitasolla)? Mitkä tuotteet niillä korvataan? Jos korvattavia tuotteita ei tuoteta samassa paikassa, mikä on niiden tämänhetkinen tuotantopaikka? Kuvaus korvatun tuotannon ja kyseisen investoinnin välisestä yhteydestä ja korvaamisen aikataulu: 
………………………………………………………………………………...
4.1.3.	Mitä muita tuotteita voidaan tuottaa samalla uudella tuotantokoneistolla vähäisin lisäkustannuksin tai kokonaan ilman lisäkustannuksia (tuensaajan tuotantolaitteiden joustavuuden vuoksi)?
………………………………………………………………………………...
4.2.	Asianomainen tuote ja merkitykselliset tuotemarkkinat
4.2.1.	Kuuluuko hankkeeseen välituote, jota ei juurikaan myydä markkinoilla (markkinaehdoin)? Jotta voitaisiin laskea tämän jakson loppuosan markkinaosuus ja kapasiteetin lisäys, ilmoittakaa edellä esitetyn perusteella, onko kyseinen tuote hankkeen kohde vai tuotantoketjun jälkipään tuote?
………………………………………………………………………………...
4.2.2.	Mitkä ovat kyseisen tuotteen korvaavat tuotteet kysyntäpuolella ja tarjontapuolella? Merkityksellisiin tuotemarkkinoihin kuuluvat kyseinen tuote ja tuotteet, joita kuluttaja (tuotteiden ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi) tai tuottaja (tuensaajan ja sen kilpailijoiden tuotantolaitteiden joustavuuden takia) pitää sen korvaavina tuotteina. 
………………………………………………………………………………...
4.3.	Tiedot markkinaosuudesta
Seuraaviin kysymyksiin vastataan kaikkien tuotteiden osalta.
4.3.1.	Komissio olettaa yleisesti, että alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen 68 artiklan a kohtaa sovellettaessa merkityksellinen maantieteellinen markkina-alue on Euroopan talousalue (ETA). Onko tuotteella muita merkityksellisiä maantieteellisiä markkinoita? Perustelut.
………………………………………………………………………………...
4.3.2.	Arvio tuensaajan koko myynnistä merkityksellisillä markkinoilla (konsernitasolla, arvona ja määrinä) investoinnin aloittamisvuotta edeltävästä vuodesta sitä vuotta seuraavaan vuoteen, jona investointihankkeeseen kuuluvien tuotteiden tuotannon suunnitellaan olevan täysimääräisesti käynnissä. Miten myynti jakautuu kyseisen tuotteen ja tuensaajan merkityksellisillä markkinoilla myymien muiden tuoteluokkien kesken?
………………………………………………………………………………...
4.3.3.	Arvio kaikkien tuottajien koko myynnistä merkityksellisillä markkinoilla (arvona ja määrinä) investoinnin aloittamisvuotta edeltävästä vuodesta sitä vuotta seuraavaan vuoteen, jona investointihankkeeseen kuuluvien tuotteiden tuotannon suunnitellaan olevan täysimääräisesti käynnissä. Mahdolliset saatavilla olevat tilastotiedot julkisista ja/tai riippumattomista lähteistä.
………………………………………………………………………………...
4.3.4.	Selvitys arvioissa ja implisiittisissä hintaoletuksissa käytetyistä menetelmistä. 
………………………………………………………………………………...
4.4.	Markkinoiden kehittyminen
Seuraaviin kysymyksiin vastataan kaikkien tuotteiden osalta.
4.4.1.	Tiedot todettavissa olevasta kulutuksesta 	Todettavissa oleva kulutus saadaan, kun tuotantoon lisätään tuonti ja vähennetään vienti. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, voidaan käyttää muita tietoja. kuuden viime vuoden ajalta (arvona ja määrinä) ETA:n merkityksellisillä tuotemarkkinoilla; implisiittiset hintaoletukset; mahdolliset saatavilla olevat tilastotiedot julkisista ja/tai riippumattomista lähteistä:
………………………………………………………………………………...
4.4.2.	Laskekaa edellä mainituista luvuista todettavissa olevan kulutuksen Compound Annual Growth Rate -luku 	CAGR lasketaan kaavalla (file_0.unknown
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-1) ETA:n merkityksellisillä tuotemarkkinoilla.
………………………………………………………………………………...
4.4.3.	Laskekaa ETA:n BKT:n keskimääräinen vuotuinen kasvu viiden viime vuoden ajalta Compound Annual Growth Rate -lukuna Eurostatin lukujen 	ETA:n sijasta tässä yhteydessä voidaan käyttää 25 jäsenvaltion EU:ta. perusteella (www.eu.int/comm/eurostat/ – Themes/Economy and finance/National accounts/Annual national accounts/GDP and main aggregates).
………………………………………………………………………………...
4.4.4.	Onko kyseisen tuotteen todettavissa olevan kulutuksen keskimääräinen vuotuinen kasvu merkityksellisillä tuotemarkkinoilla ETA:ssa viitenä viime vuonna alle ETA:n keskimääräisen vuotuisen kasvun viitenä viime vuonna?
	kyllä 			ei
4.5.	Kapasiteetti
Seuraaviin kysymyksiin vastataan kaikkien tuotteiden osalta.
Antakaa seuraavat tiedot, jos edellä 4.4 kohdassa käsitellystä markkinoiden kehittymisestä seuraa, että todettavissa olevan kulutuksen keskimääräinen vuotuinen kasvu merkityksellisillä markkinoilla on alle ETA:n keskimääräisen vuotuisen kasvun:
4.5.1.	arvio investoinnilla luodusta tuotantokapasiteetista (arvona ja määrinä): 
………………………………………………………………………………...
4.5.2.	arvio muutoksista tuensaajan kokonaiskapasiteetissa (konsernitasolla) ETA:ssa hankkeen aloittamisvuotta edeltävän vuoden ja hankkeen päättymistä seuraavan vuoden välillä (arvona ja määrinä);  implisiittiset hintaoletukset; mahdolliset saatavilla olevat tilastotiedot julkisista ja/tai riippumattomista lähteistä .………………………………………………………………………………...

4.5.3.	arvio todettavissa olevasta kulutuksesta merkityksellisillä tuotemarkkinoilla ETA:ssa hankkeen aloittamisvuotta edeltävänä vuonna ja hankkeen päättymistä seuraavana vuonna (arvona ja määrinä); implisiittiset hintaoletukset; mahdolliset saatavilla olevat tilastotiedot julkisista ja/tai riippumattomista lähteistä .………………………………………………………………………………...
 Muut tiedot
Esittäkää kaikki muut tiedot (esimerkiksi ympäristölle aiheutuvat vaikutukset tai edut), jotka katsotte olennaisiksi arvioitaessa asianomaisia toimenpiteitä.
………………………………………………………………………………...”


