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III priedas
Informacijos santraukos, kurią būtina teikti vykdant 9 straipsnio 1 dalyje nustatytą informacijos perdavimo prievolę, forma
Pateikite prašomą informaciją.
I dalis

Pagalbos nuoroda
(Pildo Komisija)
Valstybė narė

Valstybės narės nuorodos numeris

Regionas
Regiono pavadinimas (NUTS	NUTS – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. )

Regioninės pagalbos statusas	Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktas, Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktas, mišrios teritorijos, teritorijos, neatitinkančios reikalavimų gauti regioninę pagalbą. 

Pagalbą suteikianti institucija
Pavadinimas 


Adresas
Tinklalapis

Pagalbos priemonės pavadinimas 

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą 

Priemonės rūšis 
Schema


Ad hoc pagalba
Pagalbos gavėjo pavadinimas

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Komisijos suteiktas pagalbos numeris

Pratęsimas


Keitimas

Trukmė	Laikotarpis, per kurį pagalbą suteikianti institucija gali įsipareigoti suteikti pagalbą.

Schema
nuo metai/mėnuo/diena iki metai/mėnuo/diena
Pagalbos skyrimo data	Laikoma, kad pagalba suteikta nuo to momento, kai gavėjas pagal taikomą nacionalinį teisinį režimą įgyja juridinę teisę gauti tokią pagalbą

Ad hoc pagalba
(MM/MM/DD)
Ūkio sektorius (-iai)
Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą 


Atskiri sektoriai. Nurodykite pagal NACE 2 redakciją	NACE 2 redakcija – tai ūkinės veiklos Europos bendrijoje rūšių statistinė klasifikacija.

Gavėjo rūšis 
MVĮ


Didelės įmonės

Biudžetas 
Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma	Pagalbos schemos atveju: Nurodyti pagal schemą planuojamo biudžeto bendrą metinę sumą arba numatomą mokesčių nuostolį per metus visoms pagal schemą numatytoms pagalbos priemonėms.
Nacionaline valiuta (mln.)


Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma	Ad hoc pagalbos skyrimo atveju: nurodyti bendrą pagalbos sumą arba negautus mokesčius.
Nacionaline valiuta (mln.)


Garantijoms	Jei taikomos garantijos, nurodyti su garantija suteiktų paskolų (didžiausią) sumą.
Nacionaline valiuta (mln.)
Pagalbos priemonė	
(5 str.)



Subsidija


Palūkanų normų subsidijos


Paskola 


Garantija
Nuoroda į Komisijos sprendimą	Prireikus, nuoroda į Komisijos sprendimą, kuriame patvirtinama bendrosios subsidijos ekvivalento apskaičiavimo metodologija pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies c punktą. 


Fiskalinė priemonė 


Rizikos kapitalas 


Grąžintinas avansas 


Kita (nurodykite) 

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis 
Nuoroda (-os):
Bendrijos finansavimo suma
Nacionaline valiuta (mln.)
II dalis
Nurodykite, pagal kurią bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatą įgyvendinama pagalbos priemonė
Bendrieji tikslai (išvardyti)
Tikslai (išvardyti)	
Didžiausias pagalbos intensyvumas
%
arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta	
MVĮ skiriamos
priemokos
%

Regioninė investicinė ir užimtumo pagalba	Jeigu ad hoc regioninė pagalba papildo pagal pagalbos schemą (as) teikiamą pagalbą, nurodykite pagal pagalbos schemą skiriamos pagalbos intensyvumą ir ad hoc pagalbos intensyvumą.  (13 str.)
Schema
…%


Ad hoc pagalba (13 straipsnio 1 dalis)
…%

Pagalba įsteigtoms naujoms mažosioms įmonėms
(14 str.)

…%

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

…%

Pagalba moterų įsteigtoms naujoms mažosioms įmonėms
(16 str.)

…%


Pagalba aplinkos apsaugai	
(17–25 str.) 
Investicinė pagalba, leidžianti įmonėms taikyti griežtesnius standartus nei Bendrijos nustatytieji arba gerinti aplinkos apsaugą, jeigu Bendrijos standartų nėra (18 str.)
Pateikite konkrečią nuorodą į atitinkamą standartą
…%


Pagalba naujoms transporto priemonėms, kurioms taikomi griežtesni standartai nei Bendrijos nustatytieji arba kuriomis gerinama aplinkos apsauga, jeigu Bendrijos standartų nėra, įsigyti (19 str.)
…%


Pagalba MVĮ, skirta iš anksto prisitaikyti prie būsimų Bendrijos standartų (20 str.)
…%


Aplinkosaugos pagalba investicijoms į energijos taupymo priemones (21 str.)
…%


Aplinkosaugos pagalba investicijoms į labai veiksmingą bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą (22 str.)
…%


Aplinkosaugos pagalba investicijoms, kuriomis skatinamas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas (23 str.)
…%


Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti (24 str.)
…%


Pagalba aplinkos apsaugos mokesčių lengvatų forma (25 str.)
nacionaline valiuta

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui ir MVĮ dalyvavimui mugėse (26–27 str.)
MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)
…%


Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)
…%

Pagalba rizikos kapitalo forma (28‑29 str.)

...nacionaline valiuta

Pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei naujovių diegimui (30–37 str.)
Pagalba mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektams (31 str.) 
Fundamentiniai moksliniai tyrimai
(31 str. 2 dalies a punktas)
…%



Pramoniniai moksliniai tyrimai
(31 str. 2 dalies b punktas)
…%



Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)
…%


Pagalba techninių galimybių studijoms	
(32 str.)
…%


Pagalba su MVĮ pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti (33 str.)
…%


Pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose (34 str.)
…%


Pagalba naujoves diegiančioms naujoms įmonėms (35 str.)
...nacionaline valiuta


Pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms
(36 str.)
...nacionaline valiuta


Pagalba įdarbinant kviestinius aukštos kvalifikacijos darbuotojus
(37 str.)
...nacionaline valiuta

Pagalba mokymui (38 str.)
Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)
…%


Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)
…%

Pagalba palankių sąlygų neturintiems ir neįgaliems darbuotojams (40‑42 str.)
Pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui darbo užmokesčio subsidijų forma (40 str.)
…%


Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumui darbo užmokesčio subsidijų forma (41 str.)
…%


Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumui papildomoms išlaidoms kompensuoti (42 str.)
…%



